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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Έχοντας υπόψην:
1. Το Ν.3614/07 «Διαχείριση - Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για

την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» 
2. Την  Υπουργική  Απόφαση  11389/93  (ΦΕΚ  185/Β/1993)  «Ενιαίος  Κανονισμός

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
4. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
5. Το Ν.3852/10  (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
6. Τις διατάξεις του Ν3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4038/2012  (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) περί του ΚΗΔΜΣ
8. Το  Ν.  3548/07  ΦΕΚ 68/Α/2007)  «Καταχώρηση  Δημοσιεύσεων  των  Φορέων  του

Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις) 
9. Την απόφαση Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 9814.17.5.2013 περί “Καθορισμού

ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και  τοπικών εφημερίδων που έχουν τη
δυνατότητα  καταχώρησης  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου”  (ΦΕΚ  Β'
1222/20-05-2013) 

10. Το  Ν.3469/06  (ΦΕΚ  131/Α/28−06−2006)   «Εθνικό  Τυπογραφείο,  Εφημερίς  της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 

11. Την με αρ.πρωτ. 1006/10-4-2012 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη
δομών και υπηρεσιών της Τ.Α. προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση
της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-
2013» 

12. Την  1066/2013  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Χανίων  για  την  έγκριση
διενέργειας της προμήθειας 

13. Την  146/2014  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Χανίων  για  την
έγκριση  της  προμήθειας  με  τη  διαδικασία  δημόσιου  πρόχειρου  διαγωνισμού,  την
έγκριση των τευχών δημοπράτησης, και ψήφιση πίστωσης, η οποία εγκρίθηκε για τη
νομιμότητά  της  με  την  υπ΄αρ.  /2014  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

14. Την υπ'αριθ.  540/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περι  ματαίωσης του
διαγωνισμού  έπειτα  απο  σχετική  γνωμοδότησή  της  αρμόδιας  επιτροπής  και
επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους  

15. Την υπ’ αρ. 50/10-2-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της
βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «375253» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α: 6 «Φάση Β – προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2



16. την  υπ’  αριθμ.  Α-756/2014  Πρόταση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  του  έργου
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ » σε
βάρος  του  Κ.Α.  15-7341.013  «Δράση  δομών  –υπηρεσιών  για  κακοποιημένες
γυναίκες» 

17. Την υπ’  αριθμ.  13396/18-2-2014  απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων περί  διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισμού.

18. Την 1147/9-1-2014 Σύμφωνη Γνώμη της ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ για τη δημοπράτηση της
προμήθειας εξοπλισμού για τον ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων (Υποέργο 6 της
πράξης με ΜΙS 375253).

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ι.   Πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με
κριτήριο  κατακύρωσης  την  χαμηλότερη  τιμή  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» στα
πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΑΣ  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 – Β’ ΚΥΚΛΟΣ»  με MIS 375253. 

II.  Καθορίζει  τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

Άρθρο 1 : Αντικείμενο της προμήθειας, Χρηματοδότηση, Προϋπολογισμός 
Τα  προσφερόμενα  είδη  πρέπει  να  πληρούν  τις  προδιαγραφές  που  εγκρίθηκαν  με  την
146/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων. 
Τα προς προμήθεια είδη χωρίζονται σε 7 ομάδες και είναι τα παρακάτω:

ΟΜΑΔ
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 
Α ΕΠΙΠΛΑ 3.840,00
Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2.860,00

Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 5.537,00
Δ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 4.276,00
Ε ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ 1.421,50

ΣΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6.000,00
Ζ ΒΡΕΦΙΚΟΣ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 537,50

ΣΥΝΟΛΟ  24.472,00
ΦΠΑ 5.628,56

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 30.100,56
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Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη της κάθε ομάδας, περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών
προδιαγραφών. 
Ο  ενδιαφερόμενος  έχει  το  δικαίωμα  να  συμμετέχει  σε  μία  ή  περισσότερες  ομάδες  του
διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι  οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού
όλα τα είδη της ομάδας.
 Η  προσφερόμενη  τιμή  θα  εκφράζεται  σε  ΕΥΡΩ  και  θα  περιλαμβάνει  τις  υπέρ  τρίτων
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση και εγκατάσταση στον χώρο λειτουργίας
τους.

Η Πράξη ««ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - Β'ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 – Β’ ΚΥΚΛΟΣ» έχει κωδικό ΟΠΣ 375253,  συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013
και  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων και  ειδικότερα  τον
ενάριθμο κωδικό του ΥΠΕΣ 2012ΣΕ45580020.  

H  δαπάνη  της  προμήθειας  του  Υποέργου  6  :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟΝ
ΞΕΝΩΝΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ»  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  15-7341.013  του
προϋπολογισμού εξόδων του δικαιούχου Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2014.

ΑΡΘΡΟ 2 : Συμβατικά Τεύχη
Τα τεύχη διαγωνισμού τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι τα
εξής: 
Α) Διακήρυξη
Β) Συγγραφή υποχρεώσεων 
Γ) Τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Δ) Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 

Άρθρο 3  :  Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης
τ.κ.73135,  στις  05-6-2014 ημέρα  Πέμπτη  και  από  ώρα 10:00 π.μ.  έως10:30 π.μ.
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Άρθρο 4  :   Δεκτοί στο Διαγωνισμό
 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό
επάγγελμα,  που  είναι  σχετικό  με  το  αντικείμενο  της  προμήθειας  το  τρέχον  έτος  του
διαγωνισμού.
β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών
προσώπων  όπου  στα  φυσικά  πρόσωπα  η  ειδική  εξουσιοδότηση  θα  προκύπτει  είτε  με
θεωρημένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
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Άρθρο 5  :   Δικαιούμενοι και δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και  νομικά πρόσωπα
που ασχολούνται με την παραγωγή ή/και εμπορία των ειδών γεγονός που αποδεικνύεται με
την  προσκόμιση  πιστοποιητικού  εγγραφής  στο  οικείο  επιμελητήριο.  Η  συμμετοχή  στο
διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής
και  ότι  αποδέχεται  όλους  τους  όρους ανεπιφύλακτα.  Η επίδοση της  προσφοράς από το
διαγωνιζόμενο  αποτελεί  τεκμήριο  ότι  αυτός  είχε  και  έλαβε  υπόψη  κατά  τη  σύνταξη  της
προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία αυτής.
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν
επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: 
α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

της/των  κατηγορίας/ων  που  συμμετέχουν,  η  οποία  βεβαιώνεται  με  την  προσκόμιση
ισόποσου  γραμματίου  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  &  Δανείων  ή  εγγυητική  επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας , η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σε αυτό.

γ. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή αντίγραφο αυτής που
θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.

δ.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  του  Ν  1599/86,  περί  αποδοχής  των  όρων  της
διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι : 
- έλαβαν γνώση των γενικών, ειδικών όρων της διακήρυξη και των λοιπών τευχών του

διαγωνισμού,  τους  οποίους  αποδέχονται  πλήρως,  όπως  και  των  διατάξεων  που
διέπουν  τους  Διαγωνισμούς  των  ΟΤΑ,  περί  διάρκειας  ισχύς  προσφοράς  μέχρι  την
ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη
τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα,
ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ανάλογη
κατάσταση,  ότι  δεν  υφίστανται  νομικοί  περιορισμοί  λειτουργίας  της  επιχείρησης  και
τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή
των Ο.Τ.Α.

ε. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τον αριθμό ημερών παράδοσης από την υπογραφή
του συμφωνητικού.

στ. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε
περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από τον Δήμο
Χανίων -αν η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση- έως και έξι μήνες μετά την παραλαβή, ο
προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλα καλύτερης ποιότητας.

ζ. Εφόσον 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.

η. Σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη πρόσφορα και
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης: 

•  Οι  Ο.Ε,  Ε.Ε.  οφείλουν  να  καταθέσουν  αντίγραφο  του  καταστατικού,  όπως
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο.
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•  Οι  Ε.Π.Ε.  οφείλουν  να  καταθέσουν  αντίγραφο  του  καταστατικού,  όπως
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. (τ. Α.Ε και
Ε.Π.Ε)..
•  Οι Α.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού,  όπως
έχει  κατατεθεί  στην αρμόδια διοικητική αρχή, μαζί  με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ.  Α.Ε και
Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του
καταστατικού,  καθώς  και  το  ΦΕΚ (τ.  Α.Ε  και  Ε.Π.Ε)  στο  οποίο  έχει  δημοσιευτεί  η
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και
εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
•  Σε  όσες  περιπτώσεις  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  δημοσιότητας  αρκεί  η
προσκόμιση  ανακοίνωσης  της  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχή  για  την
καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε., 

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής η
δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο
νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης.

Ο  Δήμος  Χανίων  επιφυλάσσεται  να  ζητήσει  οποιοδήποτε  από  τα  δικαιολογητικά  που
αναφέρονται στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Οι ενδιαφερόμενοι  έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε
περισσότερες  ομάδες  των  προς  προμήθεια  ειδών.   Οι  προσφορές  θα
αφορούν  επί  ποινή  αποκλεισμού,  την  προμήθεια  ΟΛΩΝ  των  ειδών  της
ομάδας  ειδών  που  συμμετέχουν,  με  αντίστοιχη  κατάθεση  εγγυητικής
επιστολής.   Δεν θα λαμβάνεται  υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται  για
μέρος  μόνο  των  ποσοτήτων  ή  μέρος  των  προμηθευόμενων  ειδών  της
κατηγορίας. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται
στην τεχνική περιγραφή και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Άρθρο 6  :  Γλώσσα σύνταξης προσφορών - Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα,
με ποινή αποκλεισμού.  Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. 
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο,  όπου έξω απ’
αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
γ) ο αριθμός της διακήρυξης
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) τα στοιχεία του αποστολέα 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

Μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  με  ποινή  αποκλεισμού  όλα  τα
ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσης.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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Τα οικονομικά στοιχεία  της προσφοράς τοποθετούνται  σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο,
επίσης  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού, το έντυπο οικονομικής
προσφοράς,  θέτοντας  υπογραφή  και  σφραγίδα.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ
αριθμητικής και ολόγραφης τιμής ισχύει η ολόγραφη. 
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.

Οι  προσφορές  πρέπει  να  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  τους  διαγωνιζόμενους  ή  τους
νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από
όλα  τα  μέλη  της  ένωσης  είτε  από  εκπρόσωπο  διορισμένο  με  συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο. 
Οι  προσφορές  θα  πρέπει  να  είναι  σαφείς  και  πλήρεις.  Δεν  πρέπει  να  έχουν  ξύσματα,
σβησίματα,  υποσημειώσεις  η  υστερόγραφο,  μεσόστιχα,  παρεμβολές,  κενά,  συγκοπές,
συντμήσεις, προσθήκες και διορθώσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή
την  ταυτότητα  των προμηθευτών.  Θα πρέπει  να  αναγράφουν  την  ακριβή διεύθυνση του
καταστήματος και το τηλέφωνο προμηθευτή.  Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε
αυτήν διορθώσεις. 
Όσα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  φωτοτυπία  εκτός  από  το  μη  οφειλής  προς  το
Δημοτικό Ταμείο Χανίων, θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. 
Τα δε δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εσωτερικών.
 
Άρθρο 7  :   Περιεχόμενο των Τιμών 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη για όλη την διάρκεια της προμήθειας,
θα  εκφράζεται  σε  ΕΥΡΩ και  θα  περιλαμβάνει  τις  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  και  κάθε  άλλη
επιβάρυνση  για  παράδοση  των  υλικών  ελεύθερων  σε  χώρο  που  θα  ορίσει  η  επιτροπή
παραλαβής του Δήμου. 
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
Ο  ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  τους  βάσει  των  κείμενων  διατάξεων  φόρους,  τέλη  και
κρατήσεις  που  θα  ισχύουν  κατά  την  ημέρα  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  πλην  του
Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.

Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της κατηγορίας που
συμμετέχουν δεν γίνονται δεκτές.  
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν
δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά
του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου
να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  Διευκρινίσεις δίνονται
από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιων
της  είτε  ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας.  Από  τις  διευκρινίσεις  που  παρέχονται
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία
που ζητήθηκαν. 
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Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.  Αντιπροσφορές δεν
γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 Άρθρο 8 :  Ισχύς Προσφορών 
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προμηθευτές  ανεξάρτητα  από  οποιαδήποτε
αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα 120 ημερών,
το  οποίο  υπολογίζεται  από  την  επομένη  της  ημέρας  διενέργειας  του  διαγωνισμού.
Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος διαφορετικό  απορρίπτεται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 9  :   Κατάθεση Προσφορών
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας,
αρ.29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν
φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι
εν  λόγω  προσφορές  πρωτοκολλούνται  έτσι  ώστε  να  αποδεικνύεται  η  ημερομηνία
παραλαβής. 
Οι ταχυδρομικές προσφορές παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην  Επιτροπή  Διενέργειας
Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου
να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα10: 00 μέχρι 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) 
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 10 : 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  μπορούν  να
λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

ΑΡΘΡΟ 11 :  Αποσφράγιση προσφορών
Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 
Κανείς  δε  μπορεί  να εκπροσωπεί  στον  ίδιο  διαγωνισμό περισσότερες από μία  εταιρία  ή
ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί
εταιρία  που  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό.  Στην  περίπτωση  αυτή  αποκλείονται  όλες  οι
προσφορές,  εκτός  αν  αποσυρθούν  από  τον  ενδιαφερόμενο  όλες  οι  προσφορές  που
καταθέτει εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. 
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Αφού περάσει η ώρα του άρθρου 1, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των προσφορών
εκτός  αν  η  επίδοση προσφορών που άρχισε  πριν  από την  ώρα λήξεως  αποδοχής  των
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Ο Πρόεδρος της επιτροπής
ανακοινώνει την λήξη παράδοσης των προσφορών. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην
επιτροπή μετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Μετά  τη  λήξη  της  παράδοσης  των  προσφορών  η  συνεδρίαση  συνεχίζεται  δημόσια.  Η
επιτροπή μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 5 της παρούσης που
υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στο σχετικό πρακτικό. Στη συνέχεια
ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται και
ανακοινώνει  το  αποτέλεσμα  στους  διαγωνιζόμενους.  Προσφορές  που  αποκλείστηκαν  σε
αυτό  το  πρώτο  στάδιο  του  διαγωνισμού  και  δεν  παρελήφθησαν  αμέσως  από  τους
διαγωνιζόμενους, δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό.
Οι δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι που βρίσκονται μέσα στον κλειστό φάκελο που περιέχουν
αντίστοιχα την οικονομική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία, παραμένουν σφραγισμένοι και
αναγράφεται πάνω σε αυτούς ο αύξοντας αριθμός της σειράς επίδοσης της προσφοράς.
Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία αυτών που έγιναν
δεκτοί  στο  διαγωνισμό  κατά  το  προηγούμενο  στάδιο  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής,  μονογράφονται  από  την  επιτροπή  και  λαμβάνουν  δημόσια  γνώμη  οι
διαγωνιζόμενοι, αν το επιθυμούν, του περιεχόμενου αυτού, καθώς και των δικαιολογητικών
των άλλων συμμετεχόντων.  Ο φάκελος της  οικονομικής  προσφοράς δεν  αποσφραγίζεται
αλλά  μονογράφεται  και  σφραγίζεται  από  τα  μέλη  της  επιτροπής,  προκειμένου  να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα καθορισθεί από την υπηρεσία, παρουσία όσων οι
προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο και θα
γνωστοποιηθεί  σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση, που θα αποσταλεί  με fax,  δύο ημέρες
τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Η
διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα του διαγωνισμού εφόσον ο αριθμός των
συμμετεχόντων το επιτρέπει.
Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή συνεδριάζει για τον έλεγχο των τεχνικών
προσφορών που έγιναν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, σε σχέση με τις
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (αυτό μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα του διαγωνισμού ή
άλλη ημέρα αν ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών είναι μεγάλος). Η επιτροπή συντάσσει
σχετικό πρακτικό και ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα του ελέγχου των
τεχνικών προσφορών. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης,  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.

Στο τρίτο  στάδιο  του  διαγωνισμού η  επιτροπή σε  δημόσια  συνεδρίαση αποσφραγίζει  τις
οικονομικές προσφορές (για όσες έγιναν αποδεκτές κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο του
διαγωνισμού) και τις καταγράφει σε πρακτικό και εισηγείται για τον τελικό μειοδότη το οποίο
αποστέλλει στους συμμετέχοντες για ενημέρωσή τους.
Οι  προσφορές  και  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό
αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα μέλη της επιτροπής.
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Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και
αποσφράγισης προσφορών, μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τους που ορίζεται
στο άρθρο 2 της παρούσας.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 

 ΑΡΘΡΟ 12 : Ενστάσεις
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή

της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α.    Κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  στην  αρμόδια  για  τη  διενέργεια  του

διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό
της  προθεσμίας αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  δημοσίευσης της
διακήρυξης  και  της  υποβολής  των  προσφορών.  Αν  προκύπτει  κλάσμα  θεωρείται
ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια
του διαγωνισμού. 
Όταν  με  την  παραπάνω  απόφαση  τροποποιείται  όρος  της  διακήρυξης,  τότε
μετατίθεται  και  η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα
είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  σχετικής  ανακοίνωσης
μέχρι  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Στην  περίπτωση  αυτή,  όσον
αφορά  τη  δημοσίευση  ακολουθείται  η  ίδια  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  τις
σχετικές διατάξεις.

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 οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν
κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια
του διαγωνισμού επιτροπή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η
ένσταση αυτή δεν επιφέρει  αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού,  αλλά εξετάζεται
κατά  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  από  την  Επιτροπή
Αξιολόγησης.  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  υποβάλλει  την  ένσταση  με  αιτιολογημένη
γνωμοδότησή της στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

2. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη
συνέχιση  του  διαγωνισμού,  αλλά λαμβάνεται  απόφαση από τη  Οικονομική  Επιτροπή
μετά  την  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  Επιτροπής
Αξιολόγησης. 

3. Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των
αποφάσεων  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που  λαμβάνονται  για  τις  ενστάσεις.  Η
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γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με
τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο
πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.

4)  Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  άλλο  λόγο  εκτός  των  προαναφερομένων  δεν
λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 13 :  Αξιολόγηση προσφορών -  επανάληψη διαγωνισμού  
Ανάδοχος  της  προμήθειας  της  κάθε  ομάδας  κηρύσσεται  ο  προμηθευτής  ο  οποίος  θα
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, στην αντίστοιχη ομάδα και η προσφορά του είναι σύμφωνη
με τους  όρους της  παρούσας διακήρυξης,  των  τεχνικών προδιαγραφών και  των λοιπών
τευχών του διαγωνισμού.   

Προσφορές  που  είναι  αόριστες,  ανεπίδεκτες  εκτίμησης,  υπό  αίρεση  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 
Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αποφασίζει η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου  Χανίων έπειτα από σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο.

Όταν  ο  διαγωνισμός  αποτύχει  ή  κριθεί  ασύμφορο  το  αποτέλεσμα  του  και  η  προμήθεια
κρίνεται επείγουσα, ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την υποβολή νέων έγγραφων
κλειστών  προσφορών  από  τους  αρχικά  συμμετέχοντες,  οι  οποίοι  αξιολογήθηκαν,  χωρίς
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.  Για τη συνέχιση
του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου 
Ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε
κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄αυτόν.
. 

 Άρθρο 14 - Εγγυητικές επιστολές 
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α.  Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  από  εγγύηση  συμμετοχής  υπέρ  του  συμμετέχοντος  για

ποσό που  θα  καλύπτει  το  5%  επί  της  συνολικής  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης της
ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  και βεβαιώνεται με
την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. 
Η εγγύηση πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μηνά μετά την λήξη  του χρόνου ισχύος
της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.  
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. 

β.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  που  αφορά  τον  προμηθευτή  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η
προμήθεια,  επιστρέφεται  μετά  την  κατάθεση  της  προβλεπόμενης  εγγύησης  καλής
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εκτέλεσης  και  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Στους
υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. 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  το  Φ.Π.Α  της  ομάδας  ή  ομάδων   που
συμμετείχε.

   β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
   γ.  Στις  εγγυήσεις  ανεξάρτητα  από  το  όργανο  που  τις  εκδίδει  και  τον  τύπο  που

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο
26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

δ.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή  των  προς  προμήθεια  ειδών  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν
απαιτήσεων  από  τους  δύο  συμβαλλόμενους.  Η  εγγύηση  μπορεί  να  αποδεσμεύεται
σταδιακά  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης,  κατά  ποσό  που
αναλογεί  στην  αξία  του μέρους της  ποσότητας  που  παραλήφθηκε  οριστικά.  Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 15 :  Σύμβαση
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης,  καταρτίζεται  από το Δήμο η σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  Οποιαδήποτε παράδοση  πριν από την
υπογραφή της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν θα εκκαθαριστεί.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
Η  σύμβαση  υπογράφεται  από  το  Δήμαρχο.   Συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, τα οποία με την προσφορά του αποδέχεται
ο  ανάδοχος  ή  με  βάση  την  έγκριση  για  την  κατάρτισή  της  με  την  οποία  συμφωνεί  ο
ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια είδη.
δ. Την τιμή που έχει προσφερθεί. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ.  Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος,  εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων των υλικών. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
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α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε,
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως
ασήμαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν

κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ.  Εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 16 : Παράδοση – Παραλαβή
1. προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να παραδώσει τα υπό

προμήθεια είδη το αργότερο σε  ένα  (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται  να ειδοποιεί  το Δήμο,  το χώρο υποδοχής των προς

προμήθεια  ειδών  και  την  Επιτροπή  Παραλαβής,  για  την  ημέρα  και  ώρα  που
προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή.

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να
μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  Μετάθεση γίνεται
σε  περίπτωση  σοβαρότατων  λόγων  που  συνιστούν  αντικειμενική  αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν
λόγοι  που  συνιστούν  ανωτέρα  βία.  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του  συμβατικού
χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Τα είδη θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανιών,
κατόπιν  συνεννόησης  με  ευθύνη,  μέριμνα  και  δαπάνη του  προμηθευτή.  Ο προμηθευτής
υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια ειδών και την
Επιτροπή  Παραλαβής,  για  την  ημέρα  και  ώρα  που  προτίθεται  να  παραδώσει  τα  προς
προμήθεια είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή
ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών μετά από κάθε παράδοση του.
Για όσα από τα προς προμήθεια είδη απαιτείται εγκατάσταση, αυτά νοούνται παραδοτέα στο
χώρο λειτουργίας τους πλήρως εγκατεστημένα και λειτουργικά.

ΑΡΘΡΟ 17  :  Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
4. Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραδοθούν  ή αντικατασταθούν  μετά τη λήξη του

συμβατικού  χρόνου  όπως  διαμορφώθηκε  με  τυχόν  μετάθεση  και  μέχρι  τη  λήξη  του
χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλονται,  εκτός  των  τυχόν
προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2
του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 19 της παρούσας, χρόνου παράτασης,
επιβάλλεται  πρόστιμο  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  του  που
παραδόθηκε  εκπρόθεσμα.  Εάν  κατά  τον  υπολογισμό  του  μισού  του  χρόνου
παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
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5. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική
αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α..

6. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν
η  δυνατότητα  να  παραδώσει  τα  υλικά  μέχρι  την  προηγούμενη  της  ημερομηνίας  του
διαγωνισμού  που  διενεργείται  εις  βάρος  του,  επιβάλλεται  συνολικά  πρόστιμο  για
εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή
ισχύουν  και  τα  αναφερόμενα  στην  προηγούμενη  παράγραφο.  Εάν  ο  έκπτωτος
παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των ειδών.

7. Η  είσπραξη  του  προστίμου  και  των  τόκων  επί  της  προκαταβολής,  γίνεται  με
παρακράτηση  από  το  ποσό  που  έχει  να  λαμβάνει  ο  προμηθευτής  ή  σε  περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
και  προκαταβολής,  αντίστοιχα,  εφόσον ο προμηθευτής  δεν καταθέσει  το απαιτούμενο
ποσό.

8. Σε  περίπτωση  ένωσης  προμηθευτών  το  πρόστιμο  και  οι  τόκοι  επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 18  :  Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η
προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του
1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε
περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως
εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.  Εάν  ο
προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των υλικών  που απορρίφθηκε μέσα στην
προθεσμία  που  του  ορίσθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται
έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες  κυρώσεις.  Με  την  απόφαση  του  πρώτου
εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή
της  για  την  επιστροφή  των  απορριφθέντων  υλικών  και  την  παραλαβή  τους  από  τον
προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών,
επιβάλλεται  πρόστιμο  στον  προμηθευτή  10%  επί  της  αντίστοιχης  συμβατικής  αξίας.  Σε
περίπτωση  τμηματικών  παραδόσεων,  τα  απορριφθέντα  υλικά  δεν  επιστρέφονται  στον
ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων
τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας
για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση
αυτή.  Μετά  την  παρέλευση  του  εικοσαημέρου  και  εφόσον  δεν  παραληφθούν  από  τον
ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά καταστρέφονται κατά την
κρίση του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας
με  την  απορριφθείσα  και  αφού  αυτή  παραληφθεί  οριστικά.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο
προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραλάβει  την  ποσότητα  που  απορρίφθηκε  και
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής
της  νέας  ποσότητα0ς.  Η  προθεσμία  αυτή  μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από αίτημα  του
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προμηθευτή, που θα υποβληθεί απα0ραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
εκπνοή της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο
σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η
προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν
παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή της
ποσότητας αυτής.
3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  επιστροφή  στον  προμηθευτή  των  υλικών   που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα
καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας
που απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ19  :  Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να

υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την
κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει  από
αυτή,  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της
Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στα άρθρα 20 και 21 της παρούσας.

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται
σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθ. 11389/1993
απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 20  :  Εγγυήσεις ποιότητας
1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί  με την υπογραφή της σύμβασης ότι  τα υλικά που θα

προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  προδιαγραφών,  των
χαρακτηριστικών και  των σχεδίων της  προσφοράς και  ότι  θα  είναι  το  σύνολο των
υλικών αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής, χωρίς κρυμμένα ελαττώματα είτε
στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής, είτε στην εργασία κατασκευής.  Τα υλικά θα
ανταποκρίνονται  από  κάθε  άποψη  για  τη  χρήση  και  τη  λειτουργία  για  την  οποία
προορίζονται.

2. Ο χρόνος της εγγύησης και καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών καθορίζεται
στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει  από την ημερομηνία
παράδοσης του υλικού πλήρους σε χρήση ή σε λειτουργία (όπου απαιτείται).

3. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου υλικού ή τμήμα του βρεθούν ότι τα υλικά ή
τμήματα  αυτών  δεν  πληρούν  τους  όρους  της  σύμβασης  και  των  τεχνικών
προδιαγραφών ο προμηθευτής έχει  την υποχρέωση ν’  αντικαταστήσει,  ύστερα από
αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα των ειδών της προμήθειας που προμήθευσε, μέσα
σε  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες,  αφότου  διαπιστωθεί  παράβαση  των  παραπάνω
διαβεβαιώσεων.  Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προς
προμήθεια  ειδών   και  αποστολής  στο  Δήμο  των  νέων  σε  αντικατάσταση  των
ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
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4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου  εξοπλισμού
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 21  :  Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 
Η  αξία  των  παραληφθέντων  ειδών  θα  καταβάλλεται  μέσα  σε  χρόνο  30  ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου  μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής
και όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών και την
ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων, εγκρίσεων και
διαδικασιών, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κωλύματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος
από το γραφείου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν.3202/2003.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι : 
α) Τιμολόγιο του προμηθευτή νόμιμα  θεωρημένο. 
β) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής. 
γ)  Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας   &   Βεβαίωση  Φορολογικής  Ενημερότητας  της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του προμηθευτή.
δ)Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής
που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων και
μετά την ολοκλήρωση 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης, οι δαπάνες δημοσίευσης του
διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα
λοιπά  έξοδα  της  δημοπρασίας,  αρχικής  και  επαναληπτικής,  θα  καταβάλλονται  σε  κάθε
περίπτωση από   τον  προμηθευτή  που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία,  µε την
προσκόμιση  των  νόµιµων  παραστατικών.  Ατυχήματα,  ζημιές,  φόροι,  τέλη,  χαρτόσημα,
βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η
κράτηση  4% φόρος εισοδήματος και κρατήσεις 1,5% υπέρ ΤΕΑ∆Υ, 0,5% υπέρ ΤΠ∆Υ.  ∆εν
είναι  δυνατόν  η  αμφισβήτηση  ή  ενδεχόμενη  απαίτηση  του  προμηθευτή  για  επιπλέον
καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ 22 :  Διάθεση Τευχών - Δημοσίευση 
Η διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται σε έντυπη μορφή
από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, τηλ. 28213
41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επόμενη της πρώτης δημοσίευσης μέχρι
την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα   πριν  από  την  ημερομηνία  εκπνοής  της  προθεσμίας
υποβολής των προσφορών ή με ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του ∆ήµου  www.chania.gr. 
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί  κατά νόμιμα και το πλήρες κείμενο αυτής θα αναρτηθεί
στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δήμου  Χανίων  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου
Χανίων. 

Στην  περίπτωση  παραλαβής  της  διακήρυξης  µέσω  ταχυµεταφορικής  (courier),  ο  ∆ήµος
Χανίων δεν έχει καμιά απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της. Το κόστος
παράδοσης (μεταφοράς) των εγγράφων βαρύνει τον υποψήφιο προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 23 : Νομικό πλαίσιο
 Για κάθε θέμα που δεν καλύπτεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
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της Υ.Α.  11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)  και  του Ν.
2286/95, καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί προμηθειών Ο.Τ.Α. όπως ισχύουν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τον ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  30.100,56 €

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια των ειδών που απαιτούνται για
τον εξοπλισμό του Ξενώνα πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής γυναικών θυμάτων βίας
και των παιδιών τους ο οποίος θα δημιουργηθεί στο Δήμο Χανίων.   
Για λόγους ομοιογένειας, τα προς προμήθεια είδη χωρίστηκαν σε  7 ομάδες ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 
Α ΕΠΙΠΛΑ 3.840,00
Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2.860,00

Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 5.537,00
Δ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 4.276,00
Ε ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ 1.421,50
ΣΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6.000,00
Ζ ΒΡΕΦΙΚΟΣ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 537,50

ΣΥΝΟΛΟ  24.472,00
ΦΠΑ 5.628,56

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 30.100,56

Τα είδη τα οποία αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες,  θα πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 
Για όσα από τα προς προμήθεια είδη απαιτείται εγκατάσταση, αυτά νοούνται παραδοτέα στο 
χώρο λειτουργίας τους πλήρως εγκατεστημένα και λειτουργικά.
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ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ  

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Καναπές 2-θέσιος
σκελετός από ξύλο οξιάς, ύφασμα αποσπώμενο αλέκιαστο,
διαστάσεις  περ.  220*90  εκ.,  συμπεριλαμβάνονται  τα
βοηθητικά μαξιλάρια

2 Καναπές 3-θέσιος
σκελετός από ξύλο οξιάς, ύφασμα αποσπώμενο αλέκιαστο,
διαστάσεις  περ.  220*90  εκ.,  συμπεριλαμβάνονται  τα
βοηθητικά μαξιλάρια

3 Τραπεζάκι σαλονιού
μασίφ ξύλο, τετράγωνο περ. 90*90 εκ., με ράφι, βαμμένο με
ακρυλική λάκα σε χρώμα σκούρο καφέ

4 Έπιπλο TV με ράφια

κονσόλα  από  μασίφ  ξύλο,  χωρίς  πλάτη,  διαστάσεις:
περ.150*40 εκ. ύψος περ. 75 εκ. με ράφια και κατακόρυφα
χωρίσματα,  βαμμένο με ακρυλική λάκα σε χρώμα σκούρο
καφέ

5 Καρέκλα κουζίνας
παραδοσιακού τύπου,  σκελετός από μασίφ ξύλο,  κάθισμα
από  ψάθα  πλεκτή  επάνω  στο  σκελετό,  διαστάσεις
καθίσματος περ. 45*45 εκ. 

6 Κάθισμα εργασίας
με  μπράτσα  και  ψηλή  πλάτη,  περιστρεφόμενο  σε  άξονα,
τροχήλατο,  με  μεταβλητό  ύψος  έδρας  και  μηχανισμό
SYNCHRO, επένδυση έδρας και πλάτης από ύφασμα

7 Κάθισμα επισκέπτη
Μεταλλικός σκελετός, με μπράτσα και επένδυση πλάτης και
καθίσματος από ύφασμα

8
Γραφείο εργασίας με 
συρταριέρα

διαστάσεων  140*80  εκ.,  από  μοριοσανίδα  22  χιλ.  με
επένδυση μελαμίνης και περιθώρια από PVC, και τροχήλατη
συρταριέρα από το ίδιο υλικό με μολυβοθήκη και 3 συρτάρια

9 Αρχειοθήκη
ατσάλινη  με  εποξειδική  βαφή,  3  συρτάρια  με  κλειδαριά,
μηχανισμός στοπ για τα συρτάρια,  διαστ. περ. 40*50*100
εκ. 

10 Βιβλιοθήκη γραφείου

διαστάσεις περ. 80*40 εκ*200 εκ., με ράφια στο άνω μέρος
και  πόρτες  στο κάτω μέρος,  από μοριοσανίδα  22  χιλ.  με
επένδυση μελαμίνης και περιθώρια από PVC, Θα διαθέτει
δύο  ράφια  στο  άνω  μέρος  και  πόρτες  και  ένα  ράφι  στο
ντουλάπι του κάτω μέρους. Το ντουλάπι θα έχει κλειδαριά.
Θα διαθέτει επίσης συνεχή διάτρηση στους ορθοστάτες για
ρύθμιση του ύψους των ραφιών και το ντουλάπι του κάτω
μέρους. 

11 Βιβλιοθήκη 

διαστάσεις  περ.  80*40  εκ*200  εκ.,  με  5  ράφια  (το  ένα
σταθερό) από μοριοσανίδα 22 χιλ. με επένδυση μελαμίνης
και  περιθώρια  από  PVC.  Θα  διαθέτει  συνεχή  διάτρηση
στους ορθοστάτες για ρύθμιση του ύψους των ραφιών 
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ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 

A/
A ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

(ΣΕ ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΚΟΣΤΟΣ
1 ΚΑΝΑΠΕΣ 2ΘΕΣΙΟΣ 3 220,00 660,00
2 ΚΑΝΑΠΕΣ 3ΘΕΣΙΟΣ 2 300,00 600,00
3 ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 1 90,00 90,00

4
ΕΠΙΠΛΟ TV ΜΕ 
ΡΑΦΙΑ 1 140,00 140,00

5 ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 20 25,00 500,00
6 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 70,00 280,00
7 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 4 25,00 100,00

8
ΓΡΑΦΕΙΟ και 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 4 140,00 560,00

9 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 2 110,00 220,00

10
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 150,00 450,00

11 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2 120,00 240,00
ΣΥΝΟΛΟ 3.840,00

ΦΠΑ 23% 883,20
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 4.723,20

Συντάχθηκε

Μαργαρίτα Μπατάκη
Αρχ/νας Μηχ/κός

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού

Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της
βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «375253» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α: 6 «Φάση Β – προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

19



ΟΜΑΔΑ Β : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 

1.  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Επεξεργαστής 
(CPU)

 Τύπος Workstation
 Τεχνολογία
κατασκευής (nm)

 Συχνότητα (GHz) >= 3.2
 Πυρήνες

 Μνήμη Cache (MB) >= 3
 Εγγύηση (έτη)

Μητρική πλακέτα
(Motherboard)

 Υποστήριξη επεξεργαστών Workstation
 Υποδοχές τύπου
μνήμης 

 Αριθμός υποδοχών μνήμης >= 2
 Τύπος
υποδοχών SATA 

 Αριθμός υποδοχών SATA >= 2
 Τύπος
υποδοχών USB

 Αριθμός υποδοχών USB >= 4
 Τύπος
υποδοχής κάρτας
γραφικών  PCI
Express

 Αριθμός Υποδοχή κάρτας γραφικών PCI Express >= 1
 Τύπος υποδοχής
PCI

 Αριθμός Υποδοχών PCI >=1
 Υποδοχές ήχου

 Υποδοχές πληκτρολόγιο ποντίκι τύπου PS/2 NAI
 Εγγύηση (έτη)

Μνήμη (RAM)  Μέγεθος μνήμης (GB) >= 4
 Τύπος  μνήμης
DDR3

 Tύπος διαύλου Dual Channel NAI
 Ταχύτητα
διαύλου (ΜHz)

 CL <= 9
 Σύστημα  ψύξης
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Παθητικό
 Τρόπος λειτουργίας unbuffered,  non-ECC NAI

 Εγγύηση (έτη)

Σκληρός δίσκος 
(HDD)

 Χωρητικότητα (GB) >= 320
 Διαστάσεις (Inch)

 Δίαυλος επικοινωνίας (Gb/s) >= 6
 Προσωρινή
μνήμη (ΜΒ)

 Ταχύτητα περιστροφής σταθερή (rpm) >= 7200
 Εγγύηση (έτη)
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Κάρτα οθόνης  
(VGA)

 Onboard ή PCI Express NAI
 Tύπος VGA

 Παθητική ψύξη (Silent) NAI
 Τύπος εξόδου D-Sub

 Τύπος εξόδου DVI-I NAI
 Μνήμη RAM (MB)

 Εγγύηση (έτη) >= 3

Κάρτα δικτύου 
(LAN)

 Αποδεκτή και onboard NAI
 Ταχύτητα 1 (Gbit)

 Εγγύηση (έτη) >= 3

DVD

 Ανάγνωση CD – DVD +R –R NAI
 Εγγραφή  CD-R/RW
– DVD-RAM/+RW

 Μνήμη (MB) >= 2
 Διασύνδεση SΑΤΑ

 Εγγύηση (έτη) >= 2

Τροφοδοτικό 
(Power Supply)

 Ισχύς Τροφοδοτικού (Watt) >= 500
 Αποδοτικότητας (%)

 Υποδοχές Sata >= 2
 Υποδοχές
περιφερειακών

 Υποδοχές FDD >= 1
 Προστασία  over
voltage

 Προστασία over current NAI
 Προστασία  over
temperature

 Προστασία over load NAI
 Προστασία   short
circuit 

 Εγγύηση (έτη) >= 3

Κουτί (Case)

Μέγεθος Midi Tower NAI
Υλικό  κατασκευής
Αλουμίνιο

Θέσεις περιφερικών εξωτερικές >= 2
Θέσεις
περιφερειακών
εσωτερικές

Θέσεις καρτών επέκτασης >= 7
Θέσεις  USB
εμπρόσθιες  ή  στην
εμπρόσθια  πλαϊνή
όψη

 Επιπλέον σχισμές αερισμού ΟΧΙ
 Εγγύηση (έτη)

Οθόνη 16:9  Mέγεθος (Inch) >= 24
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(Monitor)

 Τύπος 16:9
 Τεχνολογία LED NAI

 Ανάλυση οθόνης
 Φωτεινότητα (cd/m2) >= 250

 Tυπική  Αντίθεση
(n/1)

 Χρώματα (Μ) = 16,7
 Συνδεσιμότητα  DVI-
D, 15pin D-Sub

 Χρόνος απόκρισης (ms) <= 5

 Εγγύηση (έτη) >= 2
Λειτουργικό
Σύστημα (OS)

 Microsoft Windows 7 Professional 64bit GR ΝΑΙ

2. Πληκτρολόγιο (Keyboard)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
 Υποδοχή διασύνδεσης USB NAI
 Τυπωμένοι Ελληνικοί Χαρακτήρες ΝΑΙ
 Εγγύηση (έτη) >= 1

3. Ποντίκι (Mouse)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
 Υποδοχή διασύνδεσης USB NAI
 Αριθμός πλήκτρων >= 2
 Roller NAI
 Εγγύηση (έτη) >= 1

4. Πολυμηχάνημα (εκτυπωτής, φωτοαντιγραφικό, σαρωτής, φαξ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Εκτυπωτής

Ταχύτητα Εκτύπωσης >=20σελ./λεπτό (A4)
Μέθοδος Εκτύπωσης

Ανάλυση Εκτύπωσης: 600 * 600 dpi
Κατάσταση  Εξοικονόμησης
Γραφίτη

Φωτοαντιγραφικό 
Ταχύτητα Αντιγραφής >= 20αντ./λεπτό (A4)

Ανάλυση Αντιγραφής
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση min 25-200%

Σαρωτής Τύπος Έγχρωμη
Ανάλυση Σάρωσης

Βάθος Χρώματος 24 bit
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Τόνοι του γκρι

Φαξ
Μνήμη Φαξ >= 100 σελίδες

Άλλα χαρακτηριστικά

Θύρες επικοινωνίας
& λογισμικό 

USB 2.0 Hi-speed
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

ναι

Συμβατά  Λειτουργικά
Συστήματα

Λογισμικό και Διαχείριση Εκτυπωτή ναι
Γενικά 
χαρακτηριστικά 

Πάνελ ελέγχου Οθόνη LCD
Κασέτα/ες

Εγγύηση >= 1 έτος 

5. Τηλεφωνική συσκευή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ενσύρματη,  τηλεφωνικός  κατάλογος  >=50  επαφών,
επανάκληση, φραγή κλήσεων, αναγνώριση κλήσης, κλείδωμα
πληκτρολογίου, ανοικτή συνομιλία, τροφοδοσία: όχι μπαταρίες

ναι

6. Δικτυακός εξοπλισμός (SWITCH)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Θύρες
8  x RJ-45
10/100/1000Mbps

Εγγύηση: >=1 έτος 
  

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ

1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  4 580,00 2.320,00

2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 4 10,00 40,00
3 ΠΟΝΤΙΚΙ 4 5,00 20,00
4 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 300,00 300,00
5 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 4 35,00 140,00
6 SWITCH 1 40,00 40,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.860,00
ΦΠΑ 23% 657,8

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 3.517,80

Χανιά, Δεκέμβριος 2013

Θεωρήθηκε
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Συντάχθηκε

Γεώργιος Φραγκιαδάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός  &
Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού
Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης
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ΟΜΑΔΑ Γ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Πλυντήριο ρούχων

Πλάτος  60  εκ.  χωρητικότητα:  6  kg,  στροφές  >1200,
ενεργειακή  κλάση >Α+,  χρώμα:  λευκό,  πίνακας  ελέγχου
στα ελληνικά, μεγάλη πόρτα, προστασία από υπερχείλιση,
fuzzy logic, χρώμα λευκό 

2 Στεγνωτήριο ρούχων

Χωρητικότητα 7 kg, πλάτος 60 εκ.,  ενεργειακή κλάση>Β,
χρώμα λευκό, σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών, επιλογή
προγράμματος  στεγνώματος,  πίνακας  ελέγχου  στα
ελληνικά

3 Κουζίνα

Χρώμα  λευκό,  πλάτος  60  εκ.,  4  εστιών
(συμπεριλαμβάνεται  ταχεία  εστία  και  εστία  διαμέτρου  8
εκ.), φούρνος >65 lt, λειτουργίες ψησίματος με αντιστάσεις,
αέρα και γκριλ, βαθύ ταψί, ρηχό ταψί αλουμινίου, σχάρα,
συρτάρι αποθήκευσης ταψιών

4 Ψυγειοκαταψύκτης

Συμβατικός τύπος ψύξης, ύψος 1,85 μ., πλάτος 0,60 μ.,
συνολική μικτή χωρητικότητα: 310 lt, ενεργειακής κλάσης
Α+,  εσωτερικός  φωτισμός  LED,  αυτόματη  απόψυξη  στη
συντήρηση,  μηχανικός  έλεγχος  θερμοκρασιών,  διαφανή
κρυστάλλινα  ράφια  στην  συντήρηση,  φρουτολεκάκη,
κατάψυξη  4  αστέρων,  3  συρτάρια  στην  κατάψυξη,
παγοθήκη

5 Σίδερο ατμού

Ισχύς>2200  W  ,  κεραμική  πλάκα,  μόνιμο  αντιαλκαλικό
φίλτρο, σύστημα αυτοκαθαρισμού από άλατα,  ψεκασμός
νερού,  έξτρα  ατμός,  κάθετος  ατμός,  στεγνό  σιδέρωμα,
σύστημα  αποφυγής  σταξίματος,  επιλογή  θερμοκρασίας,
ασφάλεια υπερθέρμανσης, περιστρεφόμενο καλώδιο

6 Απορροφητήρας
Πλάτος 60 εκ., απορροφητικότητα >450 lt/h, 3 ταχύτητες,
ανοξείδωτα αφαιρούμενα πλενόμενα φίλτρα, χρώμα λευκό

7 Καφετιέρα φίλτρου

Χωρητικότητα 12 φλυτζάνια, ανοξείδωτη κανάτα θερμός με
διπλά  τοιχώματα,  λυχνία  λειτουργίας,  ένδειξη  στάθμης
νερού,  προστασία  υπερθέρμανσης,  στοπ  ροής,  κουμπί
ροής στην κανάτα

8 Τοστιέρα
Χωρητικότητα  για  4  τοστ,  αντικολλητικές  αποσπώμενες
πλάκες,  ενιαίο  ψήσιμο,  θερμοστάτης  και  λυχνία
λειτουργίας, δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης 

9 Βραστήρας
Ισχύς  >2200  W,  xωρητικότητα  1,8  lt,  αυτόματη  παύση
λειτουργίας,  καλυμμένη  αντίσταση,  αποσπώμενο  φίλτρο
νερού

10 Φούρνος μικροκυμάτων Ισχύς 800 W, xωρητικότητα 20 lt, χρώμα λευκό, πλάτος 50
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εκ.,  ενεργειακή  κλάση  Α,  μηχανικός  χειρισμός,  ηχητική
ειδοποίηση ολοκλήρωσης λειτουργίας 

11 Τηλεόραση

Μέγεθος οθόνης 42 ίντσες, LED panel, full HD, συχνότητα
>=100  Hz,  ενεργειακής  κλάσης  >=Α,  ανάλυση  οθόνης
1920*1080, format εικόνας 16:9, έξοδοι: HDMI-USB-scart-
component-composite,  ενσωματωμένος  ψηφιακός  δέκτης
MPEG 4, εγγύηση >=2 έτη

12 DVD player

Αναπαραγωγή DVD video/ DVDR/DVDRW/CD DA/CD-
R/CD-RW, VCD, αρχείων εικόνας JPEG, MPEG2/4, DivX,
WMA,,  αρχείων ήχου MP3,  WMV,  έξοδοι USB-HDMI-
component-composite-scart,  υποστήριξη υπότιτλων,
DOLBY digital, εγγύηση 2 έτη

13 Ηχοσύστημα

Hi-Fi  τύπου  micro  ισχύος  >20  W,  αναπαραγωγή  DVD,
DVCD,  DVD ± R/RW, MPEG4,  SVCD, VCD,  CD,  CDR,
MP3  CD,  JPEG  Picture  CD,  audio,  με  ραδιόφωνο,
τηλεχειριστήριο και θύρα USB, λειτουργία karaoke

14 Στεγνωτήρας μαλλιών
2200  Watt,  3  ταχύτητες,  3  ρυθμίσεις  θερμοκρασίας,
αποσπώμενο φίλτρο, εγγύηση 2 έτη, γάντζος ανάρτησης,
φυσούνα

15 Σκούπα ηλεκτρική

κυκλονική,  με κάδο (χωρίς σακούλα), ισχύς περ.2100 W,
ισχύς στο πέλμα 370 W, χωρητικότητα κάδου 4 lt, φίλτρο
HEPA  πλενόμενο,  στενό  πέλμα,  πέλμα  για  ταπετσαρίες
επίπλων,  αυτόματο  τύλιγμα  καλωδίου,  διακόπτης
υπερθέρμανσης

16 Μπλέντερ/μίξερ

σετ  αποτελούμενο  από:  ανοξείδωτη  ράβδο  μπλέντερ
ισχύος  750  W  με  5  ταχύτητες  και  πλήκτρο  turbo,
ανοξείδωτο  αβγοδάρτη,  κοπτήριο  500ml,  μπολ  μεζούρα
600 ml

17 
Κλιματιστικό 18.000 
BTU

Επίτοιχο κλιματιστικό ονομαστικής απόδοσης 18.000 BTU 
με λειτουργία ιονιστή, αυτόματης επανεκκίνησης και 
αφύγρανση, ενεργειακής κλάσης ψύξης/θέρμανσης κατ’ 
ελάχιστον Α/Α, χαμηλή στάθμη θορύβου εσωτερικής 
μονάδας, εγγύηση: 2 έτη για τα μηχανικά & ηλεκτρικά μέρη
και 5 έτη για τον συμπιεστή.  Συμπεριλαμβάνεται η 
μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

18
Κλιματιστικό 12.000 
BTU

Επίτοιχο κλιματιστικό ονομαστικής απόδοσης 12.000 BTU 
με λειτουργία ιονιστή, αυτόματης επανεκκίνησης και 
αφύγρανση, ενεργειακής κλάσης ψύξης/θέρμανσης κατ’ 
ελάχιστον Α/Α, χαμηλή στάθμη θορύβου εσωτερικής 
μονάδας, εγγύηση: 2 έτη για τα μηχανικά & ηλεκτρικά μέρη
και 5 έτη για τον συμπιεστή. Συμπεριλαμβάνεται η 
μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

19 Κλιματιστικό 9.000 BTU Επίτοιχο κλιματιστικό ονομαστικής απόδοσης 9.000 BTU 
με λειτουργία ιονιστή, αυτόματης επανεκκίνησης και 
αφύγρανση, ενεργειακής κλάσης ψύξης/θέρμανσης κατ’ 
ελάχιστον Α/Α, χαμηλή στάθμη θορύβου εσωτερικής 
μονάδας εγγύηση: 2 έτη για τα μηχανικά & ηλεκτρικά μέρη 
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και 5 έτη για τον συμπιεστή. Συμπεριλαμβάνεται η 
μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ

A/
A ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΚΟΣΤΟΣ
1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 250,00 500,00
2 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 1 450,00 450,00
3 ΚΟΥΖΙΝΑ 1 350,00 350,00
4 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 2 300,00 600,00
5 ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ 7 25,00 175,00
6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 1 70,00 70,00
7 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 1 55,00 55,00
8 ΤΟΣΤΙΕΡΑ 1 40,00 40,00
9 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 1 15,00 15,00

10
ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 1 40,00 40,00

11 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 42" 1 380,00 380,00
12 DVD PLAYER 1 40,00 40,00
13 ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ 1 55,00 55,00
14 ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 7 16,00 112,00
15 ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 2 75,00 150,00
16 ΜΠΛΕΝΤΕΡ / ΜΙΞΕΡ 1 35,00 35,00

17
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 18.000 
BTU 1 820,00 820,00

18
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12.000 
BTU 2 610,00 1.220,00

19 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9.000 BTU 1 430,00 430,00
ΣΥΝΟΛΟ 5.537,00

ΦΠΑ 23% 1.273,51
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 6.810,51

Χανιά, Δεκέμβριος 2013

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού

Οργάνωσης & Πληροφορικής
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Μαργαρίτα Μπατάκη
Αρχ/νας Μηχ/κός

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης

ΟΜΑΔΑ Δ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Σετ σεντόνια μονά
σετ  από  2  μονά  flat  σεντόνια  160x260  cm  &  1
μαξιλαροθήκη 50x70cm  από 100% βαμβάκι

2 Μαξιλάρια ύπνου
ανατομικό  μαξιλάρι  ύπνου,  πλενόμενο,διαστάσεις:
50*70  εκ,  ύφασμα:  βαμβάκι  100%,  γέμιση:  μπιλάκι
σιλικόνης

3 Πάπλωμα μονό
Ύφασμα:  100%  βαμβάκι  ή  microsatin,   γέμιση:
αντιαλλεργική βάτα σιλικόνης, διαστάσεις 160*240 εκ.

4 Προστατευτικό στρώματος

Επίστρωμα καπιτονέ για προστασία του στρώματος,
πλενόμενο,  από  σύμεικτο  βαμβάκι  (80%  βαμβάκι,
20%  polyester),  διαστάσεις  100*200,  ελαστικοί
ιμάντες  στις  γωνίες  για  συγκράτηση  στο  στρώμα,
χρώμα λευκό 

5 Πετσέτες μπάνιου
διαστάσεις  80*150  εκ.,  100% βαμβάκι,  βάρος  500-
550  gr/m2,  ύφασμα  ανθεκτικό  στις  πλύσεις,
κατάλληλο για καθημερινή χρήση

6 Πετσέτες προσώπου
διαστάσεις 50*100 εκ, 100% βαμβάκι, βάρος 500-550
gr/m2, ύφασμα ανθεκτικό στις πλύσεις, κατάλληλο για
καθημερινή χρήση

7 Πετσέτες χεριών
διαστάσεις 30*50 εκ, 100% βαμβάκι, βάρος 500-550
gr/m2, ύφασμα ανθεκτικό στις πλύσεις, κατάλληλο για
καθημερινή χρήση

8 Πετσέτες κουζίνας Διαστάσεις: 50*70 εκ., 100% βαμβάκι
9 Κουβέρτα μονή βελουτέ, διαστάσεις 160*220 εκ. 

10 Κουβέρτα πικέ μονή 
100% βαμβάκι,  διαστάσεις  170*240 εκ.,  βάρος 300
gsm

11 Χαλί καθιστικού
διάσταση  250*350,  πυκνότητα  επιφάνειας  1985
gr/m2, υλικό κατασκευής: μαλλί σε βαμβάκι

12 Χαλί μπάνιου
Πατάκι  μπάνιου  ξενοδοχειακό,  πετσετέ,  διάσταση
50*75 εκ., δύνθεση: 100% βαμβάκι, βάρος 600 gr/μ2

13 Τραπεζομάντηλο αλέκιαστο, ζακάρ, διαστάσεις 160*160 εκ. 

14 Κουρτίνες
Αδιαφανείς, μήκος περ. 300 εκ., πλάτος περ. 145 εκ.,
σετ των 2 τεμαχίων 
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ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ 
 

A/A ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΚΟΣΤΟΣ
1 ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΟΝΑ 30 25,00 750,00
2 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 25 10,00 250,00
3 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΟΝΟ 25 20,00 500,00

4
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 25 8,00 200,00

5 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 25 7,00 175,00
6 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 25 5,00 125,00
7 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΡΙΩΝ 30 1,50 45,00
8 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 1,50 15,00
9 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΜΟΝΗ 25 20,00 500,00

10 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ ΜΟΝΗ 25 12,00 300,00
11 ΧΑΛΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 2 250,00 500,00
12 ΧΑΛΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 8 2,50 20,00
13 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 12 8,00 96,00
14 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 20 40,00 800,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.276,00
ΦΠΑ 23% 983,48

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 5.259,48

 Χανιά, Δεκέμβριος 2013

Συντάχθηκε

Μαργαρίτα Μπατάκη
Αρχ/νας Μηχ/κός

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού

Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης
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ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Πιάτα (σετ 20 τεμ.)

6 πιάτα ρηχά (28 cm), 6 πιάτα βαθιά (26 cm), 6 πιάτα
φρούτου (22 cm), 1 σαλατιέρα, 1 πιατέλα, πορσελάνη
κατάλληλη  για  φούρνο  μικροκυμάτων  &  πλυντήριο
πιάτων

2 Φλιτζάνι καφέ (σετ 6 τεμ.)
σετ  πιάτο+  φλιτζάνι,  χωρητικότητα  περ.  20  cl,
πορσελάνη κατάλληλη για φούρνο μικροκυμάτων και
πλυντήριο πιάτων

3 Ποτήρια νερού (σετ 6 τεμ.)
γυαλί  μεγάλης  αντοχής,  χωρητικότητα  περ.  35  cl,
διάφανο, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

4 Κούπες
χωρητικότητα 35 cl, πορσελάνη ή κεραμικό 
κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων  

5
Μαχαιροπήρουνα (σετ 24 
τεμ.)

περιλαμβάνει μαχαίρι-πηρούνι-κουτάλι -κουταλάκι 
γλυκού (6 τεμάχια από κάθε ένα), ανοξειδωτα 18/10, 
κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων

6
Μαχαίρια φαγητού (σετ 6 
τεμ.)

γενικής χρήσης, με ξύλινη λαβή και οδοντωτή λάμα

7
Μαχαίρια κουζίνας (σετ 6 
τεμ.)

1 μαχαίρι γενικής χρήσης, 1 μαχαίρι κουζίνας, 1 
μαχαίρι κρέατος,1 μαχαίρι ψωμιού, 1 ψαλίδι 
πουλερικών, 1 εργαλείο ακονίσματος

8 Κουτάλες κουζίνας 
σετ 6 τεμαχίων: σούπας, ρηχή, σπάτουλα, τρυπητή, 
αβγοδάρτης, μακαρονιών

9 Ταψιά διάφορα 

1 φόρμα κέικ 28 εκ.αντικολλητική σπαστή + 2 ταψιά 
φούρνου από πυράντοχο γυαλί διαστάσεων περ. 
23*35 και 27*40, 3 ταψιά φούρνου αντικολλητικά με 
διάμετρο 26, 30 και 36 εκ. 

10 Λεκάνες κουζίνας (σετ 3 τεμ.) σετ 3 τεμαχίων, από πλαστικό, 5-10-20 lt

11 Δοχεία φύλαξης (σετ 3 τεμ.)
ορθογώνια, με καπάκι και αεροστεγές κλείσιμο, 
κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων, 
χωρητικότητας περ. 2, 4, 5,5 lt

12 Ψωμιέρα  φύλαξης ψωμιού, ξύλινη, μη τοξικό βερνικι ξύλου
13 Ψωμιέρα σερβιρίσματος σερβιρίσματος ψωμιού, μπαμπού 

14
Δοχεία για καφέ-ζάχαρη (σετ 
2 τεμ.)

πορσελάνη, χωρητικότητα min 300 ml, καπάκι για 
αεροστεγές κλείσιμο 

15 Κατσαρόλα 28 cm
με καπάκι, ανοξείδωτη 18/10, 2 λαβές από βακελίτη, 
βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλη
για όλες τις εστίες

16 Κατσαρόλα 26 cm
με καπάκι, ανοξείδωτη 18/10, λαβές από βακελίτη, 
βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλη
για όλες τις εστίες
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17 Κατσαρόλα 24 cm
με καπάκι, ανοξείδωτη 18/10, λαβές από βακελίτη, 
βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλη
για όλες τις εστίες

18 Κατσαρόλα 22 cm
με καπάκι, ανοξείδωτη 18/10, λαβές από βακελίτη, 
βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλη
για όλες τις εστίες

19 Κατσαρόλα 18 cm
με καπάκι, ανοξείδωτη 18/10, λαβή από βακελίτη, 
βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλη
για όλες τις εστίες

20 Φριτέζα 24 cm
με καπάκι, ανοξείδωτη 18/10, λαβές από βακελίτη, 
βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλη
για όλες τις εστίες

21 Τηγάνι 26 cm ανοξείδωτo 18/10, λαβή από βακελίτη, αντικολλητικό
22 Τηγάνι 22 cm ανοξείδωτo 18/10, λαβή από βακελίτη, αντικολλητικό
23 Τηγάνι βαθύ 28 cm με καπάκι, λαβή από βακελίτη αντικολλητικό 

24 Μπρίκι μεγάλο (Νο.4)
ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος 
υψηλής θερμοαγωγιμότητας, για ηλεκτρική κουζίνα

25 Μπρίκι μικρό (Νο.2)
ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος 
υψηλής θερμοαγωγιμότητας, για ηλεκτρική κουζίνα

26 Σουρωτήρι μεγάλο 
Για ζυμαρικά κλπ, ανοξείδωτο 18/10, διάμετρος 28 
εκ., με δύο λαβές

27 Σουρωτήρι μικρό (σετ 2 τεμ.) ανοξείδωτο 18/10, από ένα τεμάχιο Νο 8 και Νο 10
28 Τρίφτης τυριού με 4 πλευρές (πυραμίδα), ανοξείδωτο 18/10 
29 Πετσετοθήκη για χαρτοπετσέτες, ανοξείδωτη 18/10
30 Σετ για λαδι-ξύδι γυαλί, πώματα ελεγχόμενης ροής
31 Σετ για αλάτι-πιπέρι γυαλί, πώμα ανοξείδωτο 
32 Επιφάνειες κοπής 1 ξύλινη και 1 πλαστική,  διαστάσεων περ. 22*33

33 Σουπλά 
ψάθινα, διαμέτρου 18 και 30 εκ. κατάλληλα για 
τοποθέτηση ζεστών σκευών 

34 Πιατοθήκη 
για στράγγισμα πιατικών μετα το πλύσιμο, 
ανοξείδωτη, με θήκη για μαχαιροπήρουνα

35 Σετ καθαριότητας 
Περιλαμβάνονται: σκούπα με κοντάρι, φαράσι με 
λάστιχο, κουβάς με στίφτη, σφουγγαρίστρα με 
κοντάρι

36 Κάδος απορριμμάτων πλαστικός, με πεντάλ, χωρητικότητα 28 lt

37 Σετ καθαριότητας WC
σετ wc αποτελούμενο από πιγκάλ κλειστού τύπου και
χαρτοδοχείο με πεντάλ 5 lt 

38 Σιδερώστρα 

Επιφάνεια σιδερώματος περ.120*40 αναδιπλούμενος
ατσάλινος σκελετός με αντισκωριακή επένδυση, 
ρύθμιση ύψους κλείδωμα μεταφοράς, πλενόμενο 
βαμβακερό πανί με εσωτερική επένδυση 
πολυεστέρα,  βάση για ατμοσίδερο, αντιολισθητικά 
πόδια

39 Απλώστρα ρούχων 

απλώστρα αλουμινίου 20 μ με δύο πτερύγια, στιβαρή
κατασκευή με πόδια σε σχήμα Χ για σταθερότητα, 
αντοχή σε βάρος απλωμένων ρούχων: 8 kg στο 
κεντρικό τμήμα, 3 kg στα πλαϊνά πτερύγια
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40 Κουρτινόξυλο
ξύλινο, πλήρες (2 άκρες, 2 στηρίγματα, 10 κρίκοι με
παραμάνες) μήκος 240 εκ., διάμετρ. κονταριού περ. 4
εκ 

41
Εργαλειοθήκη με 
μικροεργαλεία 

1 εργαλειοθήκη (κασετίνα ή βαλιτσάκι) με : 1 πένσα
γενικής χρήσης, 1 πλαγιοκόφτη, 2 κατσαβίδια ίσια, 2
σταυροκατσάβιδα,  1  σετ  κλειδιά  ALLEN,  1
μετροταινία  μεταλλική  3  m,  1  αλφάδι  μαγνητικό,  1
σφυρί  300gr,  1  μεταλλικό  κοπίδι  με  ανταλλακτικές
λάμες, βίδες και καρφιά διαφόρων ειδών και μεγεθών

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε

A/A ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΑΣ
ΚΟΣΤ

ΟΣ
1 ΣΕΤ ΠΙΑΤΑ (σετ 20 τεμ.) 6 40,00 240,00
2 ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ (σετ 6 τεμ.) 4 10,00 40,00
3 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ (σετ 6 τεμ.) 5 5,00 25,00
4 ΚΟΥΠΕΣ 20 1,50 30,00

5
ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ (σετ 24 
τεμ.) 4 20,00 80,00

6
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ (σετ των 6 
τεμ.) 4 6,00 24,00

7 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (σετ 6 τεμ.) 1 30,00 30,00
8 ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 25,00 25,00
9 ΤΑΨΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 1 60,00 60,00
10 ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (σετ 3 τεμ.) 1 12,00 12,00
11 ΔΟΧΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ (σετ 3 τεμ.) 2 9,00 18,00
12 ΨΩΜΙΕΡΑ 1 14,00 14,00
13 ΨΩΜΙΕΡΑ 2 2,00 4,00

14
ΖΑΧΑΡΙΕΡΑ-ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ (σετ 2 
τεμ.) 1 5,00 5,00

15 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 28 cm 1 30,00 30,00
16 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 26 cm 1 27,00 27,00
17 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 24 cm 1 25,00 25,00
18 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 22 cm 1 17,00 17,00
19 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 18 cm 1 18,00 18,00
20 ΦΡΙΤΕΖΑ 24 cm 1 28,00 28,00
21 ΤΗΓΑΝΙ 26 cm 1 12,00 12,00
22 ΤΗΓΑΝΙ 22 cm 1 9,00 9,00
23 ΤΗΓΑΝΙ ΒΑΘΥ 28 cm 1 22,00 22,00
24 ΜΠΡΙΚΙ ΜΕΓΑΛΟ (Νο.4) 1 8,00 8,00
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25 ΜΠΡΙΚΙ ΜΙΚΡΟ (Νο.2) 1 6,50 6,50
26 ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΕΓΑΛΟ 1 7,00 7,00
27 ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΙΚΡΟ (σετ 2 τεμ.) 1 5,00 5,00
28 ΤΡΙΦΤΗΣ ΤΥΡΙΟΥ 1 5,00 5,00
29 ΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΗ 2 2,00 4,00
30 ΣΕΤ ΛΑΔΙ-ΞΥΔΙ 2 6,00 12,00
31 ΣΕΤ ΑΛΑΤΙ-ΠΙΠΕΡΙ 2 6,00 12,00
32 ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ 1 16,00 16,00
33 ΣΟΥΠΛΑ 2 3,00 6,00
34 ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ 1 16,00 16,00
35 ΣET KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 22,00 88,00
36 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2 11,00 22,00
37 ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ WC 10 12,00 120,00
38 ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ 2 35,00 70,00

39
ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 3 23,00 69,00

40 ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ 8 15,00 120,00
41 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 1 40,00 40,00

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
1.421,

50
ΦΠΑ 23% 326,95

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
1.748,

45

Χανιά, Δεκέμβριος 2013

Συντάχθηκε

Μαργαρίτα Μπατάκη
Αρχ/νας Μηχ/κός

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού

Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1.1 Σύστημα ασφαλείας 

συναγερμού:  
Πίνακας Συναγερμού 

Κεντρικός πίνακας συναγερμού δεκαέξι (16) ζωνών 
ενσύρματων ή ασύρματων  ζωνών.

Δυνατότητα προσαρμογής τουλάχιστον δύο (2) 
ασύρματων δεκτών. 

Ενσωματωμένο τηλεφωνητή Domestic και 
κωδικοποιητή PSTN με δυνατότητα κλήσης σε 
τουλάχιστον 8 τηλεφωνικούς αριθμούς.

Τέσσερις προγραμματιζόμενες έξοδοι
1.2 Σύστημα ασφαλείας 

συναγερμού: Περιφερειακά 
συναγερμού 

Ενσύρματο πληκτρολόγιο χειρισμού LCD, 2 σειρών 
15 χαρακτήρων τουλάχιστον, με δυνατότητα 
περιγραφής ζωνών και προστασία αποκόλλησης. 

Ασύρματο χειριστήριο για ενεργοποίηση 
απενεργοποίηση και απομακρυσμένο έλεγχο του 
συναγερμού. Κωδικοποίηση 24bit , τέσσερα κουμπιά 
με δυνατότητα προγραμματισμού πέντε λειτουργιών. 
Αποσπώμενη μπαταρία. Συμβατό με τον ασύρματο 
δέκτη.

Εσωτερική Σειρήνα

Καλώδιο  8x0.22mm

2.1 Σύστημα ασφαλείας κλειστού
κυκλώματος καμερών : 
καταγραφικό σύστημα 

Καταγραφικό 8 καναλιών video με ενσωματωμένο 
επεξεργαστή

Web Server 

Λειτουργικό σύστημα Linux

Pentaplex Λειτουργία

Τηλεκοντρόλ IR

Συμπίεση ήχου G711A
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PTZ Control RS485

2.2 Σύστημα ασφαλείας κλειστού
κυκλώματος καμερών: 
περιφερειακά CCTV

Σκληρός Δίσκος 1 ΤΒ  Τεχνολογίας SATA

Κάμερα εσωτερική έγχρωμη
 1/3 Super Had CCD
 Νύχτας / Ημέρας.
 Ανάλυσης 600TVL.
 Ευκρίνεια 0.05Lux.
 -10°C ~ +50°C
 Λειτουργίες BLC / HLC /  Motion Detection / 

DIS / OSD / SDR. 
 12VDC / 24VAC    

Βάση στήριξης εσωτερικής κάμερας.

UPS 650Ma

BNC για την σύνδεση των καμερών

Καλώδιο σημάτων Τ1Μ (Τροφοδοσία και ομοαξονικό)

3 Σύστημα Access control και 
περιφερειακά 

Αυτόνομη μονάδα ελέγχου πρόσβασης με τεχνολογία 
προσέγγισης.
 Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο.
1000 χρήστες
Μεταλλικό περίβλημα,IP54.  Έξοδος Printer και 
δυνατότητα σύνδεσης με λογισμικό

Τροφοδοτικό 12V 4Ah

Μπουτόν ενεργοποίησης θύρας

Καλώδιο 8x0.22mm  

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 

A/A ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΑΣ
ΚΟΣΤ

ΟΣ
1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 1.500,00 1.500,00
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2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ 1 3.600,00 3.600,00

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ACCESS CONTROL 1 900,00 900,00

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
6.000,

00

ΦΠΑ 23%
1.380,

00

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
7.380,

00

Χανιά, Δεκέμβριος 2013

Συντάχθηκε

Σαλάππα Αθηνά
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού

Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης
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ΟΜΑΔΑ Ζ : ΒΡΕΦΙΚΟΣ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Μπιμπερό πλαστικό 

από πολυπροπυλένιο χωρίς δισφαινόλη (BPA free ή BPA 0%),
χωρητικότητας  240-250  ml,  περιλαμβάνεται  πώμα,
προστατευτικό καπάκι  και  βιδωτός  δακτύλιος και  ορθοδοντική
θηλή σιλικόνης με σύστημα διαφυγής αέρα κατά των κολικών
και μεσαία οπή για βρεφικό γάλα 

2 Μπιμπερό γυάλινο 

από  ειδικό  γυαλί  που  αντέχει  σε  μεγάλες  διακυμάνσεις
θερμοκρασίας,  χωρητικότητας  240-250  ml,  περιλαμβάνεται
προστατευτικό καπάκι  και  βιδωτός  δακτύλιος και  ορθοδοντική
θηλή σιλικόνης με σύστημα διαφυγής αέρα κατά των κολικών
και μεσαία οπή για βρεφικό γάλα

3 Πιπίλες 
1 πιπίλα σιλικόνης 0-6 μηνών, 1 πιπίλα σιλικόνης 6-12 μηνών, 1
πιπίλα από καουτσούκ 0-12 μηνών, 1 πιπίλα καουτσούκ 6-12
μηνών, ορθοδοντικό σχήμα θηλής

4
Ηλεκτρικός 
αποστειρωτής ατμού

για  6  μπιμπερό,  με  σχάρα  για  τα  μικρά  τεμάχια  και  πλέγμα
συγκράτησης  μπουκαλιών,  αυτόματη  διακοπή  λειτουργίας,
φωτεινό  σήμα  λειτουργίας,  ηχητικό  σήμα  λήξης,  καπάκι  με
βαλβίδα  διαφυγής  ατμού.  Περιλαμβάνεται  λαβιδα  για  τα
αποστειρωμένα είδη και  βουρτσάκι  καθαρισμού μπιμπερό και
θηλών 

5 Σαλιάρες 
πετσετέ,  με  πλαστική  επένδυση στο πίσω μέρος,  κλείσιμο με
βέλκρο

6 Καρεκλάκι φαγητού 
από μασίφ ξύλο οξιάς, διαιρούμενο σε καρεκλάκι και τραπεζάκι,
με  αποσπώμενη  επιφάνεια  φαγητού,  με  ζώνη  ασφαλείας  για
αποτροπή πτώσεων, απολύτως μη τοξικό

7 Καρότσι 

σκελετός  αλουμινίου,  κατάλληλο  από  νεογέννητα  έως  παιδί
βάρους  15  kg,3  θέσεις  ανάκλισης  και  δυνατότητα  οριζόντιας
θέσης,  ζώνη  ασφαλείας  5  θέσεων,πλατφόρμα  ποδιών  2
θέσεων,   ποδόσακος,  τέντα  με  παράθυρο,  καλάθι,
αναδιπλούμενο,  αφαιρούμενη  και  πλενόμενη  επένδυση,
μεταφερόμενο  εμπρός-πίσω  τιμόνι,  εμπρός  περιστρεφόμενοι
τροχοί, πίσω τροχοί με φρένο ασφαλείας, ασφάλεια κλεισίματος

8 Σετ μπάνιου
100% βαμβακερό, περιλαμβάνει μπουρνουζοπετσέτα 90*90 εκ.,
παιδικό μπουρνούζι για παιδιά 18 -24 μηνών), γαντάκι μπάνιου

9 Υπνόσακος

υπνόσακος  με  πόδια,  εσωτερικό  από  υαλοβάμβακα  και
βαμβακερή  εξωτερική  επένδυση,  λάστιχο  στα  τελειώματα,
κλείσιμο με φερμουάρ, για ηλικίες: 0-6 και 6-12 μηνών (από 2
τεμάχια για κάθε ηλικία) 
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10 Παρκοκρέβατο 

παρκοκρέβατο για  χρήση από νεογέννητα έως παιδιά 3 ετών
(15 kg), με θήκη μεταφοράς, 2 πλευρικά παράθυρα με δίχτυ, με
7  πόδια  για  μέγιστη  ασφάλεια-  τα  2  με  ρόδες  με  φρένο,  με
αναδιπλούμενο στρώμα πάχους 5 εκ. από latex και εξωτερική
επένδυση από 100% βαμβάκι 

11
Κουβέρτα (σετ 2 
τεμ.)

1 βελούρ και 1 fleece, διαστάσεις περ. 110*140 εκ.

12 Κουβέρτα πικέ από 100% βαμβάκι, διαστάσεις περ. 120*150 εκ.

13 Σεντόνια (σετ 3 τεμ.)
σετ  από  2  σεντόνια  διαστάσεων  περ.  100*1,50  και  1
μαξιλαροθήκη διαστάσεων 40*60 εκ., από 100% βαμβακερό 

14 Μαξιλάρι
εξωτερική  επένδυση  από  microsatin,  εσωτερικό  από
αντιαλλεργική hollow fibre σιλικόνη, πλενόμενο, διαστάσεις περ.
35*50 εκ. 

15 Βρεφική μπανιέρα 
πλαστική  μπανιέρα  με  ανατομικές  καμπύλες  στήριξης  στο
εσωτερικό της (μασχάλες, ανάμεσα στα πόδια), αντιολισθητική
πλάτη, δυνατότητα αποστράγγισης νερού

16 Αλλαξιέρα 
Επιφάνεια  αλλαγής  μωρού  2  όψεων  :  1  βαμβακερή  και  1
αδιάβροχη, διαστάσεις 80*50 εκ. 

17 Στεφάνι τουαλέτας 
Για  εκπαίδευση  στη  χρήση  της  τουαλέτας,  πλαστικό,  με
χειρολαβές για καλύτερη ισορροπία 
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ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ζ

A/A ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ
ΚΟΣΤΟ

Σ
1 ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1 4,50 4,50

2 ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΓΥΑΛΙΝΟ 1 5,00 5,00

3 ΠΙΠΙΛΕΣ 2 2,50 5,00

4
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ 
ΑΤΜΟΥ 1 60,00 60,00

5 ΣΑΛΙΑΡΕΣ 4 2,50 10,00

6 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 1 60,00 60,00

7 ΚΑΡΟΤΣΙ 1 90,00 90,00

8 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ 1 22,00 22,00

9 ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ 2 12,00 24,00

10 ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ 1 120,00 120,00

11 ΚΟΥΒΕΡΤΑ (σετ 2 τεμ.) 1 18,00 18,00

12 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ 2 16,00 32,00

13 ΣΕΝΤΟΝΙΑ (σετ 3 τεμ.) 3 15,00 45,00

14 ΜΑΞΙΛΑΡΙ 2 7,00 14,00

15 ΒΡΕΦΙΚΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑ 1 13,00 13,00

16 ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ 1 5,00 5,00

17 ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 1 10,00 10,00
ΣΥΝΟΛΟ 537,50

ΦΠΑ 23% 123,63
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 661,13
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ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΞΕΝΩΝΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ»

ΠΟΣΟΥ … € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ … ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ….

Στα Χανιά, στο Δήμο Χανίων …/…/….,  οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

4. Ο  Δήμος Χανίων, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο
Χανίων κ.  Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνο σύμφωνα με την υπ’  αρ.  33/17-01-2013
απόφαση  Δημάρχου  Χανίων  περί  ορισμού  Αντιδημάρχων  και  μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων, πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759,
ΔΟΥ Α’ Χανίων,

5. Η εταιρεία με την επωνυμία «……...» (η οποία στο εξής θα καλείται ανάδοχος) που
εδρεύει στην  ……… με Α.Φ.Μ ………, Δ.Ο.Υ ………, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα
στο παρόν από τον διαχειριστή ………

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του, αφού έλαβε υπόψη του:
9. Την  υπ  ’αριθμό  ………/2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου

Χανίων με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διενέργειάς του
πρόχειρου διαγωνισμού

10. Τη διακήρυξη του διαγωνισμού.
11. Τα από ……… πρακτικά διεξαγωγής του διαγωνισμού.
12.Την προσφορά της εταιρείας …
13.Την  υπ’αριθ.  ………απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Χανίων  περί

έγκρισης  πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωσης της προμήθειας 
Δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:
Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητα αναθέτει στην δεύτερη συμβαλλόμενη
την ανωτέρω προμήθεια  του διαγωνισμού σύμφωνα με την τεχνική προσφορά και  τους
οικονομικούς όρους της προσφοράς της όπως ειδικότερα ορίζεται παρακάτω:

Σύνολο Προμήθειας: ……… € πλέον ΦΠΑ 23 % ……… €. Γενικό σύνολο  ………
€ 

ΑΡΘΡΟ 1
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 της  υπ’αριθμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (Ενιαίος  Κανονισμός

Προμηθειών ΟΤΑ) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους,
 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες δημόσιου τομέα & ρύθμιση συναφών θεμάτων»,
 των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
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 των άρθρων 72 και 278 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και  άλλες  διατάξεις  οργάνωσης  και  λειτουργίας  της
Δημόσιας Διοίκησης».

 Την  υπ΄  αρ.  Π1/12345/04.11.2011  απόφαση  του  Υφυπουργού  Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  (ΦΕΚ 688/Β/26-3-2015) για
την εξαίρεση ένταξης στο ΕΠΠ των προμηθειών έργων ΕΣΠΑ μέχρι 31/12/2013

ΑΡΘΡΟ 2
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι :

1. Προϋπολογισμός Προσφοράς
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
3. Τα τεχνικά στοιχεία  της προσφοράς του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 3
Ο ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας εγγυάται ότι η προσφερόμενη προμήθεια θα
ανταποκρίνεται πλήρως με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του και
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της  παρούσης)  και  θα  είναι  από  υλικά  αρίστης  ποιότητας  και  αρίστης  κατασκευής,
απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε τα υλικά
κατασκευής αυτού, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε
άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. 

ΑΡΘΡΟ 4
O  ανάδοχος  κατέθεσε  την  με  αριθμό  ………  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της

Τράπεζας  ……… ποσού  ........  €,  το  οποίο αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  10% της  συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.,  η οποία σε περίπτωση μη τήρησης από τον ανάδοχο των
συμφωνηθέντων όρων του παρόντος, αυτοδίκαια καταπίπτει υπέρ του Δήμου Χανίων χωρίς
δικαστική απόφαση. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό  χρόνο φόρτωσης  ή  παράδοσης,  κατά  το  χρόνο  που με  βάση τη  σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή εκπρόθεσμη παράδοση, γίνεται μετά
την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

ΑΡΘΡΟ 5
Επίσης ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει  εγγράφως ότι εγγυάται για την καλή λειτουργία
των ειδών της ομάδας. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προμηθευόμενων ειδών
ορίζεται  με  την προσφορά,  πλην όμως αυτός δεν μπορεί  να είναι  μικρότερος των είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών. Κατά τον  χρόνο  εγγύησης  ο  προμηθευτής  θα είναι υποχρεωμένος
να προβαίνει με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα
παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης, καθώς και
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στην επισκευή κάθε βλάβης γενικά που θα οφείλεται σε παρόμοιες αιτίες. Σε περίπτωση που
δεν  αποκατασταθεί η βλάβη ή ζημιά μέσα σε ορισμένη  προθεσμία  που  θα  υποδειχθεί από
την Υπηρεσία και η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες τότε θα επιβάλλεται
στον προμηθευτή ποινική ρήτρα 150 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 

ΑΡΘΡΟ 6
O ανάδοχος δεσμεύεται να παραδώσει τον παραπάνω αναφερόμενο εξοπλισμό το πολύ σε
ένα  (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού
και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται
στο άρθρο 28 της Υ.Α. 11389/93.  Η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει,  σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  29  της  αυτής  Υπουργικής  Απόφασης  και  το  σχετικό  πρωτόκολλο
παραλαβής  εντός  ενός  (1)  μηνός  από  την  ημερομηνία  πραγματικής  προσκόμισης  του
εξοπλισμού στον Δήμο Χανίων.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της προαναφερόμενης προμήθειας, με εξαίρεση
της  αποδεδειγμένης  περίπτωσης  ανωτέρας  βίας,  ο  Δήμος  Χανίων  επιφυλάσσεται  να
εφαρμόσει τις προβλεπόμενες ρήτρες.

ΑΡΘΡΟ 7
Ο  ανάδοχος  θα  εγγυηθεί  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  ο  εξοπλισμός  που  θα
προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνεται  πλήρως  προς  τους  όρους  προδιαγραφών,  των
χαρακτηριστικών και των σχεδίων της προσφοράς και ότι  θα είναι το σύνολο των υλικών
αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής, χωρίς κρυμμένα ελαττώματα είτε στη σχεδίαση,
είτε στα υλικά κατασκευής, είτε στην εργασία κατασκευής.  Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται
από κάθε άποψη για τη χρήση και τη λειτουργία για την οποία προορίζεται.
Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή κάποιο όργανο ή υλικό ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν
πληρούν τους όρους της σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και δεν είναι δυνατόν
κατά  την  απόλυτη  κρίση  της  Επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  με  αντικατάσταση των
ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων
του  υλικού,  να  γίνει  απόλυτα  κατάλληλο  και  έτοιμο  για  τη  χρήση  που  προορίζεται,  θα
απορρίπτεται  και  ο  ανάδοχος  θα  είναι  υποχρεωμένος  χωρίς  καμία  αποζημίωση,  να
αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό αυτού, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από
την Επιτροπή προσωρινής παραλαβής, που αν περάσει άπρακτη ο ανάδοχος θα κηρυχθεί
έκπτωτος  και  η εγγύηση που έχει  κατατεθεί  από αυτόν θα εκπέσει  αυτοδίκαια υπέρ του
Δήμου.  Ο ανάδοχος θα είναι  υποχρεωμένος και  για την καταβολή των δαπανών για την
αποσύνδεση του ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική
δαπάνη  με  την  αντικατάσταση  του  πιο  πάνω  τμήματος.  Εκτός  από  τις  πιο  πάνω
υποχρεώσεις του ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει στο Δήμο για κάθε
ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες.

ΑΡΘΡΟ 8
Τον ανάδοχο βαραίνουν το κόστος μεταφοράς του προσφερόμενου είδους  σε χώρο που θα
υποδείξει  η Υπηρεσία,  οι  δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού καθώς και κάθε νόμιμη
κράτηση. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Χανίων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει
από το Δήμο Χανίων μέσα σε χρόνο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του
τιμολογίου  με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά πληρωμής (βλέπε άρθρο 21 διακήρυξης)  και
αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον Επίτροπο του ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με
το νόμο 3202/2003.
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ΑΡΘΡΟ 9
Για  όσα  θέματα  δεν  καλύπτει  η  παρούσα  σύμβαση  ισχύουν  οι  διατάξεις  της  με  αριθμό
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ενιαίος Κανονισμός  Προμηθειών ΟΤΑ)
και  τα  τεύχη  δημοπράτησης (Τεχνικές  Προδιαγραφές,   Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός,
Διακήρυξη) και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης.
Για την επίλυση των διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Ε.Π.
Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 και βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και ειδικότερα τον ενάριθμο κωδικό του ΥΠΕΣ 2012ΣΕ45580020.  

Μετά την ανάγνωση και  βεβαίωση του συμφωνητικού οι  δύο συμβαλλόμενοι  υπέγραψαν
πέντε (5) όμοια αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τέσσερα κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο
του Δήμου Χανίων και το πέμπτο  παρέλαβε ο αφετέρου συμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

………
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ...
Κατάστημα ... 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)       Ημερομηνία έκδοσης ... 

ΕΥΡΩ ... 

Προς: ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Κυδωνίας
29,  Χανιά
Κρήτης,
τ.κ. 73135 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και
διζήσεως μέχρι του        ποσού        των        ΕΥΡΩ        ………        (και ολογράφως) ………
υπέρ της Εταιρείας ………,    οδός ………., αριθμός …, ΤΚ …  (ή σε περίπτωση Ένωσης
υπέρ των εταιριών (1) ………  , (2)………, κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
ένωσης  προμηθευτών),  για  την συμμετοχή  τους στον διενεργούμενο  διαγωνισμό της …/
…/2013     για την      «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ   ΤΟΝ   ΞΕΝΩΝΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ   ΧΑΝΙΩΝ,  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΗΣ  Τ.Α.  ΠΡΟΣ  ΟΦΕΛΟΣ  ΤΩΝ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ» και συγκεκριμένα για τις ομάδες … … ….  σύμφωνα          με
την         υπ’         αριθ. …  Διακήρυξη σας. 
Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …….. 1

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ     ΓΙΑ     ΤΗΝ     ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο  χρόνος  ισχύος  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  κατά  ένα  (1)  μήνα  του  
χρόνου  ισχύος  της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)       Ημερομηνία έκδοσης
…………… 

ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς: ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Κυδωνίας
29,  Χανιά
Κρήτης,
τ.κ. 73135 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……… (και ολογράφως) ……… στο οποίο και μόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή μας,  υπέρ της Εταιρείας ………,       οδός ……….,       αριθμός
…,   ΤΚ…   (ή   σε   περίπτωση   Ένωσης   υπέρ   των   εταιριών   (1) ………. , (2) ……….,
κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της  ένωσης  προμηθευτών),  για  την  καλή  εκτέλεση
από  αυτή  των  όρων  της  με  αριθμό ………/2013 σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΞΕΝΩΝΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ,  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Α.
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ» και συγκεκριμένα
των ειδών των ομάδων ……… σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ……… Διακήρυξή σας, και το
οποίο ποσόν καλύπτει το  10%  της συμβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας  ……... ΕΥΡΩ αυτής.  
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 
Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)       Ημερομηνία έκδοσης
…………… 

ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς: ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Κυδωνίας
29,  Χανιά
Κρήτης,
τ.κ. 73135 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……… (και ολογράφως) ………. στο οποίο και μόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή μας,  υπέρ της Εταιρείας ……..,       οδός………,       αριθμός…
ΤΚ…..  (ή   σε   περίπτωση   Ένωσης   υπέρ   των   εταιριών   (1) ………. , (2) ………., κ.λ.π
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών),  για την καλή λειτουργία των
παραδοθέντων από αυτή ειδών με αριθμό σύμβασης  ………,  που υπέγραψε μαζί σας η εν
λόγω εταιρεία  (ή ένωση εταιρειών)  για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟΝ
ΞΕΝΩΝΑ   ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ   ΧΑΝΙΩΝ,  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Α. ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ» και συγκεκριμένα των ειδών των ομάδων ……… σύμφωνα με
την υπ’αριθμ. ……… Διακήρυξή σας,  το οποίον ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής
αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ……… ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την  ………,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 
Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΟΜΑΔΑΣ  Α

A/A ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΕ ΤΕΜ) 

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΚΑΝΑΠΕΣ 2ΘΕΣΙΟΣ 3 220,00
2 ΚΑΝΑΠΕΣ 3ΘΕΣΙΟΣ 2 300,00
3 ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 1 90,00
4 ΕΠΙΠΛΟ ΜΕ TV ΡΑΦΙΑ 1 140,00
5 KΑΡΕΚΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 20 25,00
6 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 70,00
7 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 4 25,00
8 ΓΡΑΦΕΙΟ και ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 4 140,00
9 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 2 110,00

10 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 150,00
11 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2 120,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ……… ΕΥΡΩ  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ: ……… € 

    (Σφραγίδα – Υπογραφή
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΟΜΑΔΑΣ  Γ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 250,00
2 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 1 450,00
3 ΚΟΥΖΙΝΑ 1 350,00
4 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 2 300,00
5 ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ 7 25,00
6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 1 70,00
7 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 1 55,00
8 ΤΟΣΤΙΕΡΑ 1 40,00
9 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 1 15,00

10
ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 1 40,00

11 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 42" 1 380,00
12 DVD PLAYER 1 40,00
13 ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ 1 55,00
14 ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 7 16,00
15 ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 2 75,00
16 ΜΠΛΕΝΤΕΡ / ΜΙΞΕΡ 1 35,00

17
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 18.000 
BTU 1 820,00

18
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12.000 
BTU 2 610,00

19 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9.000 BTU 1 430,00
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ……… ΕΥΡΩ 
 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ: ……… € Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΟΜΑΔΑΣ  Ε

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ΣΕΤ ΠΙΑΤΑ (σετ 20 τεμ.) 6 40,00
2 ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ (σετ 6 τεμ.) 4 10,00
3 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ (σετ 6 τεμ.) 5 5,00
4 ΚΟΥΠΕΣ 20 1,50

5
ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ (σετ 24 
τεμ.) 4 20,00

6
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ (σετ των 6 
τεμ.) 4 6,00

7 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (σετ 6 τεμ.) 1 30,00
8 ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 25,00
9 ΦΟΡΜΑ ΚΕΪΚ, ΤΑΨΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 1 60,00
10 ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (σετ 3 τεμ.) 1 12,00
11 ΔΟΧΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ (σετ 3 τεμ.) 2 9,00
12 ΨΩΜΙΕΡΑ 1 14,00
13 ΨΩΜΙΕΡΑ 2 2,00

14
ΖΑΧΑΡΙΕΡΑ-ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ (σετ 2 
τεμ.) 1 5,00

15 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 28 cm 1 30,00
16 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 26 cm 1 27,00
17 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 24 cm 1 25,00
18 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 22 cm 1 17,00
19 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 18 cm 1 18,00
20 ΦΡΙΤΕΖΑ 24 cm 1 28,00
21 ΤΗΓΑΝΙ 26 cm 1 12,00
22 ΤΗΓΑΝΙ 22 cm 1 9,00
23 ΤΗΓΑΝΙ ΒΑΘΥ 28 cm 1 22,00
24 ΜΠΡΙΚΙ ΜΕΓΑΛΟ (Νο.4) 1 8,00
25 ΜΠΡΙΚΙ ΜΙΚΡΟ (Νο.2) 1 6,50
26 ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΕΓΑΛΟ 1 7,00
27 ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΙΚΡΟ (σετ 2 τεμ.) 1 5,00
28 ΤΡΙΦΤΗΣ ΤΥΡΙΟΥ 1 5,00
29 ΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΗ 2 2,00
30 ΣΕΤ ΛΑΔΙ-ΞΥΔΙ 2 6,00
31 ΣΕΤ ΑΛΑΤΙ-ΠΙΠΕΡΙ 2 6,00
32 ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ 1 16,00
33 ΣΟΥΠΛΑ 2 3,00
34 ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ 1 16,00

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της
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35 ΣET KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 22,00
36 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2 11,00
37 ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ WC 10 12,00
38 ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ 2 35,00

39
ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 3 23,00

40 ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ 8 15,00
41 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 1 40,00

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ……… ΕΥΡΩ 
 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ: ……… € 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΟΜΑΔΑΣ  Ζ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1 4,50
2 ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΓΥΑΛΙΝΟ 1 5,00
3 ΠΙΠΙΛΕΣ 2 2,50

4
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ 
ΑΤΜΟΥ 1 60,00

5 ΣΑΛΙΑΡΕΣ 4 2,50
6 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 1 60,00
7 ΚΑΡΟΤΣΙ 1 90,00
8 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ 1 22,00
9 ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ 2 12,00

10 ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ 1 120,00
11 ΚΟΥΒΕΡΤΑ (σετ 2 τεμ.) 1 18,00
12 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ 2 16,00
13 ΣΕΝΤΟΝΙΑ (σετ 3 τεμ.) 3 15,00
14 ΜΑΞΙΛΑΡΙ 2 7,00
15 ΒΡΕΦΙΚΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑ 1 13,00
16 ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ 1 5,00
17 ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 1 10,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
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