
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ     Χανιά, 14/1/2022 
ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ     Αρ. Πρωτ.: 125 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Μελιδονίου 27, Χανιά Κριτθσ  73134 
Σθλ.:   28210 23361 
Email: dgirokomeio.oikonomiki@gmail.com  

                     ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

        
Θζμα: Κατάθεςη οικονομικήσ προςφοράσ για προμήθεια μαςκϊν υψηλήσ προςταςίασ & ςετ επιςκζπτη μιασ 
χρήςησ, για τισ ανάγκεσ του Δημοτικοφ Γηροκομείου Χανίων λόγω covid-19. 

 
ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του N.3852/07-06-10 Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ.  

 Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-2018 τ. Α’). 

 φμφωνα με τθν ιςχφ τθσ  παρ. 3 του άρκρου 10 τθσ από 11-03-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α’ 
55) θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76) και παρατείνεται από τθ λιξθ τθσ και ζωσ τθν 
31/3/2022 (άρκρο 106 του Ν. 4876/21). 

 Σθν υπ’ αρικμό Α-65/2022 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με κζμα τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν 
δζςμευςθ και διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ ποςοφ 7.822,80 € εισ βάροσ του Κ.Α. 10-6481.005 του προχπολογιςμοφ 
ζτουσ 2022. 

 Σισ ανάγκεσ του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων που επιβάλλουν τθν ανωτζρω δαπάνθ. 
 
 

Α ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
 

να υποβάλετε προςφορά για τθν «Προμικεια μαςκϊν υψθλισ προςταςίασ & ςετ επιςκζπτθ μιασ χριςθσ, για τισ 
ανάγκεσ του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 7.822,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Π.Α.   
Κατάκεςθ προςφορϊν ςτο πρωτόκολλο του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων ζωσ και τθν Σετάρτθ 19-1-2022. Η 
προςφορά, κα πρζπει να ςυνοδεφεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  
 
1.Τπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντα που να αναφζρει «υμμορφϊνομαι με του όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
που κζτει το Δθμοτικό Γθροκομείο Χανίων για τθν προμικεια μαςκϊν υψθλισ προςταςίασ & ςετ επιςκζπτθ μιασ χριςθσ 
λόγω Covid-19, για τισ ανάγκεσ του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων». 
 
2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου τελευταίου τριμινου. Εφόςον πρόκειται για εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) 
και προςωπικζσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ τθσ εταιρείασ και εφόςον πρόκειται για 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά ςτον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου και εν γζνει, εκ μζρουσ του νόμιμου εκπροςϊπου όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν περίπτ. 79Α του Ν. 4412/2016 
ι Τπεφκυνθ διλωςθ που κα αναφζρει ότι δεν υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν4412/2016 για τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό (άρκρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016). Η υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται από τον οικονομικό φορζα ςε 
περίπτωςθ φυςικοφ και νομικοφ προςϊπου. 
 
3. Φορολογικι ενθμερότθτα.  
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4. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για κφρια και επικουρικι αςφάλεια (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) Επιςθμαίνεται ότι 
ςτισ ατομικζσ επιχειριςεισ πρζπει να προςκομίηεται και θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για το προςωπικό που 
απαςχολείται κακϊσ και θ προςωπικι αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του εργοδότθ.  
 
5. Εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ 
προςϊπου (άρκρο 93 του Ν.4412/2016).  

 
 
 

Ο Αναπληρωτήσ Προϊςτάμενοσ  
Διεφθυνςησ του Δ.Γ.Χ. 

                                                                                                                                               
 
 

ΚΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 
 

Επιςυνάπτονται: 

 Σεχνικι ζκκεςθ – ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ   
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Μελιδονίου 27, Χανιά Κριτθσ 73134 
Σθλ.:   28210 23374  
 Email: dgirokomeio.oikonomiki@gmail.com  

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΚΩΝ ΤΨΗΛΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΕΣ 
ΕΠΙΚΕΠΣΗ ΜΙΑ ΧΡΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Δ.Γ.Χ. 
 
Χανιά, 11/1/2022 
Α.Π. : 99 
 
Προχπολογιςμόσ: 7.822,80 € (με ΦΠΑ) 
 
Κωδ. Προχπολογιςμοφ: 10-6481.005 
 
 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ-ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά τθν προμικεια μαςκϊν υψθλισ προςταςίασ και ςετ επιςκζπτθ μιασ 
χριςθσ  για τισ ανάγκεσ του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων. 

Η ανωτζρω προμικεια κα πραγματοποιθκεί με απευκείασ ανάκεςθ ςτο πλαίςιο λιψθσ απαραίτθτων 
προλθπτικϊν μζτρων για τθν αποφυγι διαςποράσ του κορωνοϊοφ Covid-19 και ςφμφωνα με τθν ιςχφ τθσ  παρ. 3 του 
άρκρου 10 τθσ από 11-03-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α’ 55) θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του Ν. 
4682/2020 (Α’ 76) και παρατείνεται από τθ λιξθ τθσ και ζωσ τθν 31/3/2022 (άρκρο 106 του Ν. 4876/21), με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ προςφορά που κα ςυμφωνεί με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για το ςφνολο των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Σα είδθ τα οποία αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα, κα πρζπει να είναι άριςτθσ 
ποιότθτασ φτιαγμζνα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και κα πρζπει να ζχουν τα κάτωκι τεχνικά 
χαρακτθριςτικά: 

 
 
Σμήμα 1: Προμήθεια μαςκϊν υψηλήσ προςταςίασ & ετ Επιςκζπτη CPV: 33140000-3 

 
Α/Α ΕΙΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

1.  
Μάςκα Τψθλισ 
Προςταςίασ 

-Σφποσ: ΚΝ95 υψθλισ 
προςταςίασ 
φιλτραρίςματοσ. 
-EN 149:2001+A1:2009 
πιςτοποίθςθ. 
-CE 2163. 
-Χωρίσ Φίλτρο. 
-Χρϊμα: Λευκό. 
-Μίασ Χριςθσ. 

Σεμ. 6.000 0,48 2.880,00 

2
. 
ετ Επιςκζπτθ 
μίασ Χριςθσ 

-Ρόμπα με μανίκια, Non 
Wooven χρϊματοσ μπλε. 
-2 Ποδονάρια πλαςτικά 
μιασ χριςθσ. 
-1 κοφφοσ με λάςτιχο, 
Non Wooven. 

Σεμ. 3.000 1,50 4.500,00 

  

 

  

φνολο 
χωρίσ 
ΦΠΑ 

7.380,00 

     ΦΠΑ 6% 442,80 

  
 

  
φνολο 

δαπάνησ 
7.822,80 

 





Η παράδοςθ των προςφερόμενων ειδϊν κα γίνεται τμθματικά ι όπωσ διαφορετικά επικυμεί ο Οργανιςμόσ, 
ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία, με ζξοδα και μζριμνα του προμθκευτι. 

Η ςυνολικι δαπάνθ ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 7.822,80 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 6%) 
και κα βαρφνει τον ΚΑ 10-6481.005 ςχετικι πίςτωςθ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 11/1/2022 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ Δ.Γ.Χ.  

  
 
 

ΚΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 

 Χανιά, 11/1/2022 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 
 
 

ΗΦΑΚΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΑ 

 




