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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ                                                                

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ  COVID-19, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

(CPV 39800000-0, 33760000-5, 24311900-6, 42968000-9) 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 

 

Ανακοινώνει ότι προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,  βάσει του άρθρου 32 παρ. 2, περ. γ΄ του 
Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου της  σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ  COVID-19, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 
20.120,97€ με Φ.Π.Α. και σας καλεί να καταθέσετε προσφορά, ως εξής: 
 

 



 

Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 

Πόλη ΧΑΝΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 73135 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR24 

Τηλέφωνο 2821341760  

Φαξ 2821341750 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  g-promitheies@chania.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.chania.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο  Δήμος Χανίων  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 
 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

α) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΚΟΙΠΠ, Α.Φ.Μ. 997679295, Δ.Ο.Υ. Χανίων, έδρα: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά  
β) Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄-θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Χανίων», ΑΦΜ 997679351, Δ.Ο.Υ. Χανίων, έδρα: Κριάρι 40  

– 73135 Χανιά  
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλώσιμων ειδών στο πλαίσιο της λήψης των απαραίτητων 
προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού COVID-19 για τις ανάγκες του Δημοτικού 
οργανισμού κοινωνικής πολιτικής και παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) και της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων. 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 16.939,45€ και επιπλέον Φ.Π.Α. 
3.181,52€, δηλαδή σύνολο 20.120,97€.  

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  39800000-0, 33760000-5, 24311900-6, 42968000-9. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείτε στα κάτωθι τμήματα: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 3 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
TMHMA 1 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Χλωρίνη  απολυμαντική (συσκευασία 2 λίτρων), να έχει άδεια ΕΟΦ Τεμάχιο 1500 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.820,00€ 

Φ.Π.Α. 6% 169,20€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  1  ΜΕ ΦΠΑ 2.989,20€ 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 2 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Χαρτοσέντο μίας χρήσης- εξεταστικό ρολό διάσταση 50-60 Χ 50 μέτρα Τεμάχιο 2400 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 8.520,00€ 

ΦΠΑ 24% 2.044,80€ 

               ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  2  ΜΕ ΦΠΑ 10.564,80€ 
 
 

 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 

TMHMA 3 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Χλωρίνη  απολυμαντική (συσκευασία 4 λίτρων), να έχει άδεια ΕΟΦ Τεμάχιο 241 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.446,00€ 

Φ.Π.Α. 6% 86,76€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  3  ΜΕ ΦΠΑ 1.532,76€ 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών (συσκευασία των 4 λιτ.) Τεμάχιο 248 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 644,80€ 

Φ.Π.Α. 6% 38,69€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  4  ΜΕ ΦΠΑ 683,49€ 
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ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 5 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Συσκευή επιτοίχια για χειροπετσέτες  27-31 Χ 22 -26 Χ 13 εκ. Τεμάχιο 55 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 660,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 158,40€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  5  ΜΕ ΦΠΑ 818,40€ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 6 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. 
Χαρτοσέντονο μίας χρήσης- εξεταστικό ρολό διάσταση 50-60 Χ 50 
μέτρα. Τεμάχιο 46 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 163,30€ 

Φ.Π.Α. 24% 39,19€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  6  ΜΕ ΦΠΑ 202,49€ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 7 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Σαπούνι υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι (συσκευασία των 4 λιτ.) Τεμάχιο 443 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.196,10€ 

Φ.Π.Α. 24% 287,06€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  7  ΜΕ ΦΠΑ 1.483,16€ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
 

TMHMA 8 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. 
Χειροπετσέτα λευκή Ζικ-Ζακ 2Φ για επιτοίχια συσκευή πακέτο των 200 
φύλλων περίπου 260-280 γρ. Πακέτο 1295 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.489,25€ 

Φ.Π.Α. 24% 357,42€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8  ΜΕ ΦΠΑ 1.846,67€ 
 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην  
Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές -Ενδεικτικός Προϋπολογισμός που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 
 
Οι συμμετέχοντες στη  διαγωνιστική διαδικασία υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε 
μία προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος/μέρη 
της προμήθειας, σύμφωνα με τα τμήματα που προβλέπονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο. Η προσφορά, 
επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει. 

 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.  
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Η παραπάνω προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Χανίων, για τις ανάγκες  των δυο (2), ως 
άνω, νομικών του προσώπων, αλλά  οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα 
αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά. Οι αναφερόμενες 
ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος Φορέας προμήθειας δεν είναι 
υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών.  

 

 Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και ο Φορέας προμήθειας δεν 
είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.” 
 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 

του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α  87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α  
240/12.12.2012  και κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 18/25.01.2013), άρθρο 48. 

του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Φ.Ε.Κ A 74 - 27.03.2020) Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και 
υγείας» (Α΄ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» 
(Α΄ 45) και άλλες διατάξεις.  

την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 25-2-2020 (Φ.Ε.Κ. 42/25-2-2020 τεύχος Α΄) για Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού. 
 
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020 τεύχος Α΄)  για Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.  
 
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 64/14-03-2020 τεύχος Α΄)  για Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.  
 
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-03-2020 (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020) Κατεπείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
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κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης. 
 
την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’): Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.   
 
την υπ’ αρίθμο Δ1α/Γ.Π.οικ 15447/05-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα τις οδηγίες 
σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά τη διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στις σχολικές μονάδες και 
φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 
 

τα τεύχη  τεχνική έκθεση - τεχνικές προδιαγραφές –ενδεικτικός προϋπολογισμός-έντυπο οικονομικής 
προσφοράς όπως αυτές έχουν συνταχτεί από την Δ/νση  Οικονομικών  Υπηρεσιών. 

την υπ΄αριθμό 36/200 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση. 

το υπ΄αριθμό πρωτ. 1287/2020 έγγραφο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας. 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 
Η διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  Χανίων  διεύθυνση Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά, 
την Δευτέρα 01/06/2020, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος 
όροφος. Ώρα λήξης υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 10.00 π.μ.  
 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας  
29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην 
Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα της διαπραγμάτευσης. Οι εν λόγω προσφορές 
πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και εν συνεχεία παραδίδονται 
στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την παρούσα 
πρόσκληση. 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα και ώρα  
διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 09:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο  χωρίς να πρωτοκολλούνται .   

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, ο αντιπρόσωπος θα 
πρέπει να φέρει μαζί του συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για 
το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 
 

1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
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απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Πρόσκληση με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και 
περιλαμβάνουν: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

 
 

2.1.2 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία* συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα* συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται 
η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

* (συμπεριλαμβάνονται και οι δηλώσεις ή τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης: α) ενός προϊόντος ή μίας 
υπηρεσίας με ένα πρότυπο (π.χ. ΕΝ, ISO κ.α.) και β) με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
κατασκευαστές για το προϊόν (π.χ. CE κ.α.)) 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Θα πρέπει όμως οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαπραγμάτευση) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας 
ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση. 

2.2.3.2.  

α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 
2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι λόγοι δημόσιου συμφέροντος (δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ). 
 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2. β, του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής και συγκεκριμένα η χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα.  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τεύχη της παρούσας πρόσκλησης, 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

2.4.2 Χρόνος, Τρόπος υποβολής προσφορών και Περιεχόμενα προσφορών  
 

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στη προθεσμία του άρθρου 1.5 με  καταθέσει 
τους  στο πρωτόκολλο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας  29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να 
αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και εν συνεχεία παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη παρούσα πρόσκληση. 
 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα και ώρα  
διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 9:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο  χωρίς να πρωτοκολλούνται .   

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, 

τηλέφωνο, email, fax) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΥΠΟΨΙΝ:  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ  COVID-19, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΟΚΟΙΠΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  23321 /26-05-2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ:     01/06/2020 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 

γραμματεία» 

 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς  περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι «ως ……………………………….. της εταιρείας ……………………………………. δεν υπάρχει 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος μου για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και συνεπώς δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 80 παρ.2  
Ν.4412/2016)». 

 

ή Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 

η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου ή της ανωτέρω υπεύθυνης Δήλωσης αφορά ιδίως: στις 
περιπτώσεις ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές. 

 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχής, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και της επικουρικής  
(ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα) που 
να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

 
Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα 
για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη. 
 
3) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

4) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
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οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

5) Άδεια από τον ΕΟΦ για την χλωρίνη. 
 
6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι:   τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που θέτει η υπηρεσία. 
 

7) Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το έντυπο Οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 13-04-2020 τεύχος Α΄) σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των 
αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων 
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, γίνεται δεκτή  σε 
αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 
μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. 
 
Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα 
συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 
προβλέπονται στην οικεία πρόσκληση και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει 
προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην 
κείμενη νομοθεσία. 

 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.  
 οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα  και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους . 

 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
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συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

 
 
 
Αναφορικά  με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, διευκρινίζονται τα εξής:  
 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα ( π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ. ), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.  
 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων  
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.  
 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014. 

          
 
 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

2.4.3 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 5 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχικής διάρκειας. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά 
το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τους που ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 
λοιπές. 
Η παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα  είναι  υποχρεωτική   για   την  
αναθέτουσα  αρχή,  αν  επίκειται  αποκλεισμός  του  από  τη  διαδικασία,  λόγω   ασαφειών    των                   
δικαιολογητικών και των εγγράφων. 
 

 
 

3.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών μετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, δικαιολογητικών τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών,  
στον προσφέροντα που θα διαθέτει τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά 
του πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στις  τεχνικές  προδιαγραφές.   
 

 

 3.3 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.3.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται μέσα σε χρόνο 30 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών 
πληρωμής και την ολοκλήρωση  όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και 
διαδικασιών. 

5.1.2. Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες 
κρατήσεις. 

5.1.3. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα 
(30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011  για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους 
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης 
δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 

5.1.4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% για την προμήθεια επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του φορέα προμήθειάς ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
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Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο προμηθευτής  υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των προς προμήθειας ειδών  μέσα στα 
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Ειδικότερα, ο  ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, 
να εφοδιάσει το Φορέα Προμήθειας με την παραγγελθείσα ποσότητα των προϊόντων. 

6.1.2.  Η προμήθεια θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Φορέα 
Προμήθειας, κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του 
προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

 
6.1.3.  Ο Φορέας Προμήθειας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση 
για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Φορέα Προμήθειάς. 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς  

 
 
                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα 
 Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 

 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41750 
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια αναλώσιμων ειδών στο πλαίσιο της λήψης των 
απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού COVID-19 για τις ανάγκες 
του ΔΟΚΟΙΠΠ και της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 39800000-0, 33760000-5,24311900-6,42968000-9 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» 

 Τον Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ. Α 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Τεύχος α 87/2012). 

 Του Ν. 3463/Φ.Ε.Κ. 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
 Το άρθρο 5 του ν. 4681/2020 (Φ.Ε.Κ A 74 - 27.03.2020) Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας 
τάξης και υγείας» (Α΄ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων 
χορήγησης ασύλου» (Α΄ 45) και άλλες διατάξεις.  

 Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 25-2-2020 (Φ.Ε.Κ. 42/25-2-2020 τεύχος Α΄) για 
Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού. 

 Την υπ’ αρίθμο Δ1α/Γ.Π.οικ 15447/05-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα τις 
οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά τη διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στις 
σχολικές μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 



 

Σελίδα 21 

 Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020 τεύχος Α΄)  για 
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.  

 Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 64/14-03-2020 τεύχος Α΄)  για 
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.  

 Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-03-2020 (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020) Κατεπείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. 

 Την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’): Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. 

 

Η συνολική προμήθεια των αναλώσιμων ειδών στο πλαίσιο της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού COVID-19 για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και της 
Σχολικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των  16.939,45 ευρώ 
και επιπλέον Φ.Π.Α. 3.181,52 ευρώ, δηλαδή σύνολο 20.120,97 ευρώ. 
 
 
Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα βαρύνει το ΔΟΚΟΙΠΠ και τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων. 
 
Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τα  εξής τμήματα ανά φορέα προμήθειας: 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 

Τμήμα  1:  Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.820,00€, πλέον ΦΠΑ 6%   169,20€, σύνολο   2.989,20€   
 

Τμήμα 2: Ενδεικτικός προϋπολογισμός  8.520,00€, πλέον  ΦΠΑ 24% 2.044,80€, σύνολο 10.564,80€  
 
   
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
 

Τμήμα 3:  Ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.446,00€, πλέον ΦΠΑ 6%    86,76€, σύνολο 1.532,76€  
 

Τμήμα 4: Ενδεικτικός προϋπολογισμός     644,80€, πλέον ΦΠΑ 6%     38,69€, σύνολο    683,49€  
 
Τμήμα 5:  Ενδεικτικός προϋπολογισμός    660,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 158,40€, σύνολο    818,40€  

 
Τμήμα 6: Ενδεικτικός προϋπολογισμός     163,30€, πλέον ΦΠΑ 24%   39,19€, σύνολο     202,49€  
 
Τμήμα 7:  Ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.196,10€, πλέον ΦΠΑ 24% 287,06€, σύνολο 1.483,16€  

 
Τμήμα 8: Ενδεικτικός προϋπολογισμός  1.489,25€, πλέον ΦΠΑ 24% 357,42€, σύνολο 1.846,67€  
 

Οι συμμετέχοντες  έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε ένα ή σε περισσότερα τμήματα των προς 
προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα 
τα ειδή και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχουν. 
 
Αναλυτικά τα ειδή, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους αναφέρονται στο τεύχος « Τεχνικές 
προδιαγραφές – Ενδεικτικός προϋπολογισμός». 
 



 

Σελίδα 22 

Η παραπάνω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Χανιών, για τις ανάγκες του ΔΟΚΟΙΠΠ και 
της Α΄/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, αλλά οι συμβάσεις θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά. 
 
Η προμήθεια θα παραδοθεί ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Φορέα προμήθειας, 
κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – 
παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 
 
 

Χανιά     26/05/2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΣΙΩΜΠΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 
 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χανιά,    26/05/2020 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 23 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα 
 Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 

 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41750 
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr  
 

 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια αναλώσιμων ειδών στο πλαίσιο της λήψης των 
απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού COVID-19 για τις ανάγκες 
του ΔΟΚΟΙΠΠ και της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων. 

Όλα τα προς προμήθεια είδη, θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τεχνικά χαρακτηρίστηκα τους 
όπως αναφέρονται  στους κάτωθι πίνακες. 
 
Ειδικότερα: 
 Για  την απολυμαντική χλωρίνη  πρέπει να  προσκομίζεται από τους συμμετέχοντες  άδεια από 

τον ΕΟΦ. 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
TMHMA 1 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. 
Χλωρίνη  απολυμαντική (συσκευασία 2 λίτρων), να έχει 
άδεια ΕΟΦ Τεμάχιο 1500 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.820,00€ 

Φ.Π.Α. 6% 169,20€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  1  ΜΕ ΦΠΑ 2.989,20€ 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 2 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. 
Χαρτοσέντο μίας χρήσης- εξεταστικό ρολό διάσταση 50-60 
Χ 50 μέτρα Τεμάχιο 2400 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 8.520,00€ 

ΦΠΑ 24% 2.044,80€ 

               ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  2  ΜΕ ΦΠΑ 10.564,80€ 
 



 

Σελίδα 24 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 3 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. 
Χλωρίνη  απολυμαντική (συσκευασία 4 λίτρων), να έχει 
άδεια ΕΟΦ Τεμάχιο 241 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.446,00€ 

Φ.Π.Α. 6% 86,76€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  3  ΜΕ ΦΠΑ 1.532,76€ 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών (συσκευασία των 4 λιτ.) Τεμάχιο 248 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 644,80€ 

Φ.Π.Α. 6% 38,69€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  4  ΜΕ ΦΠΑ 683,49€ 

  
 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 5 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. 
Συσκευή επιτοίχια για χειροπετσέτες  27-31 Χ 22 -26 Χ 13 
εκ. Τεμάχιο 55 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 660,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 158,40€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  5  ΜΕ ΦΠΑ 818,40€ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 6 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. 
Χαρτοσέντονο μίας χρήσης- εξεταστικό ρολό διάσταση 50-
60 Χ 50 μέτρα. Τεμάχιο 46 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 163,30€ 

Φ.Π.Α. 24% 39,19€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  6  ΜΕ ΦΠΑ 202,49€ 
 

 

 

 



 

Σελίδα 25 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 7 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. 
Σαπούνι υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι (συσκευασία 
των 4 λιτ.) Τεμάχιο 443 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.196,10€ 

Φ.Π.Α. 24% 287,06€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  7  ΜΕ ΦΠΑ 1.483,16€ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
 

TMHMA 8 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. 
Χειροπετσέτα λευκή Ζικ-Ζακ 2Φ για επιτοίχια συσκευή 
πακέτο των 200 φύλλων περίπου 260-280 γρ. Πακέτο 1295 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.489,25€ 

Φ.Π.Α. 24% 357,42€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8  ΜΕ ΦΠΑ 1.846,67€ 
 
 
 

Τα υλικά θα παραδίδονται μέσα στις συσκευασίες τους. 
Αποκλείονται προϊόντα σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες,  φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή 
πλαστικής συσκευασίας. Στην παραλαβή θα ληφθεί  σοβαρά υπόψη η αρτιότητα τους και η κατάσταση 
στην όποια παραδίδονται. 
 
 
 
 
 

 
Χανιά,   26/05/2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΣΙΩΜΠΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 
 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χανιά, 26/05/2020 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ 

 



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

            Της επιχείρησης …………………, ΑΦΜ...έδρα ………………………, οδός …………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax ………………..…….., email:………………. 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 1 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 
π.χ. μάρκα/επωνυμία είδους 

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς Φ.ΠΑ.) 

1. 
Χλωρίνη  απολυμαντική (συσκευασία 2 λίτρων), να έχει άδεια 
ΕΟΦ 

 Τεμάχιο 1500  

                             Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Σύνολο    Φ.Π.Α. 6%   

Συνολική προσφερόμενη τιμή  (με Φ.Π.Α.)  

 
 
 

   (Ημερομηνία)……./……/…….. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
(σφραγίδα –υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 27 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

            Της επιχείρησης …………………, ΑΦΜ...έδρα ………………………, οδός …………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax ………………..…….., email:………………. 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 2 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 
π.χ. μάρκα/επωνυμία είδους 

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς Φ.ΠΑ.) 

1. 
Χαρτοσέντονο μίας χρήσης- εξεταστικό ρολό διάσταση 50-60 Χ 
50 μέτρα  Τεμάχιο 

 
2400 

 

                             Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Σύνολο    Φ.Π.Α. 24%   

Συνολική προσφερόμενη τιμή  (με Φ.Π.Α.)  

 
 
 

   (Ημερομηνία)……./……/…….. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
(σφραγίδα –υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 28 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

            Της επιχείρησης …………………, ΑΦΜ...έδρα ………………………, οδός …………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax ………………..…….., email:………………. 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 3 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 
π.χ. επωνυμία είδους 

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς Φ.ΠΑ.) 

1. 
Χλωρίνη  απολυμαντική (συσκευασία 4 λίτρων), να έχει άδεια 
ΕΟΦ  Τεμάχιο 241  

                             Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Σύνολο    Φ.Π.Α. 6%   

Συνολική προσφερόμενη τιμή  (με Φ.Π.Α.)  

 
 
 

   (Ημερομηνία)……./……/…….. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
(σφραγίδα –υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 29 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

            Της επιχείρησης …………………, ΑΦΜ...έδρα ………………………, οδός …………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax ………………..…….., email:………………. 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 
π.χ. επωνυμία είδους 

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς Φ.ΠΑ.) 

1. Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών (συσκευασία των 4 λιτ.)  Τεμάχιο 248  

                             Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Σύνολο    Φ.Π.Α. 6%   

Συνολική προσφερόμενη τιμή  (με Φ.Π.Α.)  

 
 
 

   (Ημερομηνία)……./……/…….. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
(σφραγίδα –υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 30 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

            Της επιχείρησης …………………, ΑΦΜ...έδρα ………………………, οδός …………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax ………………..…….., email:………………. 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 5 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 
π.χ. επωνυμία είδους 

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς Φ.ΠΑ.) 

1. Συσκευή επιτοίχια για χειροπετσέτες  27-31 Χ 22 -26 Χ 13 εκ.  Τεμάχιο 55  

                             Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Σύνολο    Φ.Π.Α. 24%   

Συνολική προσφερόμενη τιμή  (με Φ.Π.Α.)  

 
 
 

   (Ημερομηνία)……./……/…….. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
(σφραγίδα –υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 31 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

            Της επιχείρησης …………………, ΑΦΜ...έδρα ………………………, οδός …………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax ………………..…….., email:………………. 

 

 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 6 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 
π.χ. επωνυμία είδους 

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς Φ.ΠΑ.) 

1. 
Χαρτοσέντονο μίας χρήσης- εξεταστικό ρολό διάσταση 50-60 Χ 
50 μέτρα  Τεμάχιο 46  

                             Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Σύνολο    Φ.Π.Α. 24%   

Συνολική προσφερόμενη τιμή  (με Φ.Π.Α.)  

 
 
 
 
 
 
 

(Ημερομηνία)……./……/…….. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
(σφραγίδα –υπογραφή 

 
 
 



 

Σελίδα 32 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

            Της επιχείρησης …………………, ΑΦΜ...έδρα ………………………, οδός …………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax ………………..…….., email:………………. 

 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 7 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 
π.χ. επωνυμία είδους 

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς Φ.ΠΑ.) 

1. 
Σαπούνι υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι (συσκευασία των 4 
λιτ.)  Τεμάχιο 443  

                             Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Σύνολο    Φ.Π.Α. 24%   

Συνολική προσφερόμενη τιμή  (με Φ.Π.Α.)  

 
 
 
 
 

(Ημερομηνία)……./……/…….. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
(σφραγίδα –υπογραφή 

 
 
 
 
 



 

Σελίδα 33 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

            Της επιχείρησης …………………, ΑΦΜ...έδρα ………………………, οδός …………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax ………………..…….., email:………………. 

 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 
TMHMA 8 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 
π.χ. επωνυμία είδους 

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς Φ.ΠΑ.) 

1. 
Χειροπετσέτα λευκή Ζικ-Ζακ 2Φ για επιτοίχια συσκευή πακέτο 
των 200 φύλλων περίπου 260-280 γρ.  Πακέτο 1295  

                             Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Σύνολο    Φ.Π.Α. 24%   

Συνολική προσφερόμενη τιμή  (με Φ.Π.Α.)  

 
 

(Ημερομηνία)……./……/…….. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
(σφραγίδα –υπογραφή 


