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                                                                                  ΑΔΑ:  
                                                                   
 

       
 
 
    
 
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1                          
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 
 Ταχ. Κώδικας: 73134 
 Πληροφορίες: Γναφάκη Ερ. 
 Τηλέφωνο: 28213-40173 
 Email: prom@crete.gov.gr 

 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Για την «Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και απορρυπαντικών, απολυμαντικών για τις 

ανάγκες των Δ/νσεων της Π.Ε. Χανίων, των Δ/νσεων Α/θμιας, Δ/θμιας, Εκπ/σης Χανίων 

και ΚΕΔΑΣΥ Χανίων», προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ  
 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. την αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762/Β΄/26-2-2021) απόφαση της Συντονίστριας           

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης». 

3.  του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Κ Ρ Η Τ Η Σ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ      
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

Α.Δ.Α.Μ.: 

ΧΑΝΙΑ,     17  /  11 /2021 

Αρ. Πρωτ.: 357954 
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6. του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 

ζητήματα», και ιδίως του άρθρου 5 παρ. 19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

«19. Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του 

άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης. 

7. Την αρ. 242575/1-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη « Μεταβίβαση και ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης» (3732 Β΄) 

8. Το  αριθμ. Πρωτ. 346723/09-11-2022 ΑΔΑΜ: 22REQ01156711, τεκμηριωμένο αίτημα 

του Διατάκτη για την «Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και απορρυπαντικών, 

απολυμαντικών για τις ανάγκες των Δ/νσεων της Π.Ε. Χανίων, των Δ/νσεων Α/θμιας, 

Δ/θμιας, Εκπ/σης Χανίων και ΚΕΔΑΣΥ Χανίων», προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

9. Την  αριθμ 4756/11-11-2022 (ΑΔΑM: 22REQ011598057) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης.  

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.                                                                                                             

 

 
ΚΑΛΕΙ 

 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων,  που  

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν 

προσφορά για την προμήθεια ειδών ατομικής Υγιεινής, και απορρυπαντικών, 

απολυμαντικών. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ετών 2022-2023 

της Π.Ε. Χανίων στον Κ.Α.Ε. 03.072-00.1231.01 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν 

ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο ως τις  25-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10.00 π.μ στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στον 1ο όροφο 

του Κεντρικού Κτηρίου της Π.Ε. Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 73134 Χανιά. 

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των 
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ενδιαφερομένων, εφόσον το επιθυμούν, στις 25-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10.30π.μ  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων & 

Περιουσίας, 1ος όροφος, Γραφείο 2, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Χανίων. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης 

www.crete.gov.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και αντίγραφό της θα 

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Χανίων (Πλ. 

Ελευθερίας 1, Χανιά). 

                                                                         

                                                                   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης 

 

1.1 Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η «Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και 

απορρυπαντικών, απολυμαντικών για τις ανάγκες των Δ/νσεων της Π.Ε. Χανίων, των 

Δ/νσεων Α/θμιας, Δ/θμιας, Εκπ/σης Χανίων και ΚΕΔΑΣΥ Χανίων». 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές της προαναφερόμενης προμήθειας περιγράφονται στο 

Παράρτημα Β΄ της παρούσας πρόσκλησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

1.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.3 Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση 

και αποδέχεται τους γενικούς όρους, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας  

πρόσκλησης.       

 Τόπος και χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε δύο (2) ημέρες από 

την ημέρα που θα γίνεται η παραγγελία, ηλεκτρονικά (μέσω email) από το Τμήμα 

Προμηθειών, Προσόδων & Περιουσίας της Π.Ε. Χανίων και παράδοση θα γίνεται στην 

εκάστοτε Δ/νση που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία μας. Τα προϊόντα θα 

παραδίδονται, εσωτερικά στις αποθήκες των κτηρίων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων.  

 

Υποχρεώσεις προμηθευτή 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεργαστεί με το Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων 

& Περιουσίας, της Δ/νσης Δ/κού – Οικ/κού της Π.Ε. Χανίων, με τον τρόπο που θα του 

υποδείξει το αρμόδιο Τμήμα. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 

προμήθεια, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. 

Στο κόστος προμήθειας περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, 

που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα. 

                                                                                                            

 

Άρθρο 2: Δικαίωμα συμμετοχής 

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις αυτών, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της παρούσας 

πρόσκλησης και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την υλοποίησή της.  
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Στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά σε όλες τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες.  

2.2 Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι αναθέτουσες αρχές δεν 

απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. 

 

 

Άρθρο 3: Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία 

να δηλώνεται ότι:   

 Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι συναφές (ΚΑΔ 

δραστηριότητας) 

 Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης των παραγράφων 1και 2 του άρθρου 73  4412/16. 

2. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (με υπογραφή και 

σφραγίδα). 

3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νόμιμου εκπροσώπου ή για φυσικά πρόσωπα βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού 

προσώπου Επιτηδευματία. 

4. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

5. Φορολογική Ενημερότητα. 

6. Πιστοποιητικό – Βεβαίωση του επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου το οποίο να 

είναι σε ισχύ. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο Ανάδοχος θα κληθεί, προς απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, να καταθέσει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο) 

Η υποχρέωση αφορά ιδίως α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή 

αποκλεισμού, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Ο φάκελος πρέπει να είναι κλειστός και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη 

διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, e-mail) καθώς 

επίσης και την ένδειξη:  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

«Για την Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και απορρυπαντικών, απολυμαντικών για τις 

ανάγκες των Δ/νσεων της Π.Ε. Χανίων, των Δ/νσεων Α/θμιας, Δ/θμιας, Εκπ/σης Χανίων 

και ΚΕΔΑΣΥ Χανίων» 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία υποψηφίου: 

Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου: 

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail): 

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες έως την λήξη 

της σύμβασης, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η 

ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, για επιπλέον διάστημα 120 ημερών κατ’ ανώτατο 

όριο.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών, μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

τους ή τρίτοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι οι οποίοι θα έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση (με 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής). 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε 

όρο της παρούσας απορρίπτονται. Ειδικά ορίζεται ότι προσφορές που δεν καλύπτουν τις 

υποχρεωτικές απαιτήσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένες και να μην έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 

και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, η δε υπηρεσία που 

διενεργεί την αξιολόγηση προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει τυχόν 

διορθώσεις, να τις μονογράψει και να τις σφραγίσει.  

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής 

μετά την κατάθεσή της. 
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Άρθρο 4: Οικονομική προσφορά 

Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται συμπληρώνοντας τον επισυναπτόμενο πίνακα του 

Παραρτήματος Γ', λαμβάνοντας υπόψη ότι, η προσφερόμενη τιμή θα αφορά την 

προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και απορρυπαντικών, απολυμαντικών για τις ανάγκες 

των Δ/νσεων της Π.Ε. Χανίων, των Δ/νσεων Α/θμιας, Δ/θμιας, Εκπ/σης Χανίων και 

ΚΕΔΑΣΥ Χανίων. Προκειμένου να καταστεί εύκολος ο έλεγχος οι τιμές θα δίνονται:  

α. Για κάθε είδος, του Παραρτήματος Γ΄  ξεχωριστά  και 

β. Για το γενικό σύνολο των ειδών του Παραρτήματος Γ΄ 

Επισημαίνεται ότι η συνολική τιμή προσφοράς του Παραρτήματος Γ΄ δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό. Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με τα 

παραπάνω απορρίπτεται.  

Μειοδότρια θα αναδειχθεί η εταιρεία με την συνολικά χαμηλότερη προσφορά 

στο σύνολο των ειδών του Παραρτήματος Γ΄.  

Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι 

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. 

 

Άρθρο 5: Αποσφράγιση Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:  

α) Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς, δικαιολογητικών συμμετοχής,  μονογράφονται 

δε από την υπηρεσία όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά 

φύλλο και στη συνέχεια ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την υπηρεσία και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται υπογράφεται και φυλάσσεται.  

β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται.  
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Η Υπηρεσία που διενεργεί την αξιολόγηση αφού αποσφραγίσει τους φακέλους των 

οικονομικών προσφορών, μονογράφει το περιεχόμενο τους και αξιολογεί τις οικονομικές 

προσφορές ως προς την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά το προηγούμενο στάδιο, 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνεται ως Ανάδοχος ο υποψήφιος με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή 

στο σύνολο της. Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι 

δεκτές, εκτός αν θεωρούνται ευνοϊκές.  

Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται 

ισότιμες και η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

αρμόδιας υπηρεσίας και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

 

 

Άρθρο 6: Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

 Η οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και 

υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 

σύμβασης.  

 Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή 

της.  

 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 

της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 

αναθέτουσα αρχή. 

 Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αφού τέτοια δεν επιτρέπεται.  

 Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές.  

 Υπό αίρεση.  

 Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.  

 Η οποία κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλή του προϋπολογισμού του έργου. Η Υπηρεσία 

δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις τις οποίες υποχρεούται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 
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παράσχει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Μετά την εξέταση των 

υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η υπηρεσία εισηγείται την αποδοχή ή 

την αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής. 

 

Άρθρο 7: Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και απορρυπαντικών, απολυμαντικών, 

θα ισχύει για ένα έτος, από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι την 

εξάντληση του ποσού των 10.000,00 Ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού. Επισημαίνεται 

ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται 

ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 

του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 221, 217 του Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 8: Κρατήσεις – Πληρωμή 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά από κάθε παραλαβή των ειδών που θα 

παραδίδονται κάθε φορά από τον ανάδοχο με την εξόφληση του 100% της αξίας του 

τιμολογίου που θα εκδίδει. 

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

α) Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής το οποίο συντάσσεται από τις αρμόδιες Επιτροπές 

παραλαβής ειδών & εργασιών των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων που θα 

οριστούν σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης 

για το έτος 2023. 

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.  

γ) Επικαιροποιημένη φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.  

δ) Επικαιροποιημένο ποινικό μητρώο. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 

εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.  

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν:  

Α) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας της συμβατικής τιμής,  

- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  

επί της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.  
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- 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,  

επί της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

Β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών) 

γίνεται όπως προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, για τις υπηρεσίες στα 

πλαίσια της παρούσης που θα παρέχει ο Ανάδοχος.  

 

Άρθρο 9: Δίκαιο – Δωσιδικία 

Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ και του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στα Χανιά αρμόδια Δικαστήρια.  

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών 

Προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού ετών 2022 - 2023 της 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ειδικότερα τον Φορέα 072 και τον ΚΑΕ 1231.01. 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr.  

Περίληψη της Πρόσκλησης δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

https://diavgeia.gov.gr/f/perifereia_kritis.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
Διπλόφυλλο, 120gr, συσκευασία  

40 τμχ 

195 συσκευασίες των 

40 τμχ  

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

Ζικ-Ζακ, λευκή, 280gr,                    

άσπρο χρώμα, συσκευασία 20τμχ, 

20Χ200ΦΛ      

230 συσκευασίες των 

20τμχ  

ΓΑΝΤΙΑ  

Εξεταστικά latex, μίας χρήσεως, 

ελαφρώς πουδραρισμένα, medium & 

large, συσκευασία 100τμχ 

85 κουτιά των 100τμχ 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 
Αφρίζον, αρωματικό, συσκευασία  

4 LT 

120 τμχ 

συσκευασίες 

4 LT 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 
Πράσινο ή διαφανές χρώμα, 

 συσκευασία 4 LT 

30 τμχ 

 συσκευασία       

4 LT 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
Διπλής όψεως, διαστάσεων:  

10Χ7cm 
40 τμχ 

ΧΛΩΡΙΟ 
Παχύρευστο, αφρίζον      συσκευασία 

4 LT 

15 τμχ 

   Συσκευασία  4 LT 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ 

ΛΟΣΙΟΝ 

Ήπιο αντισηπτικό, με γλυκερίνη, 

οινόπνευμα 70ο, συσκευασία  

250 ΜL 

80 τμχ  συσκευασία  

250 ΜL 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

Από λευκασμένο χημικό πολτό.   

Διπλά φύλλα,        

Βάρος 800gr,  

80 m,  

22,80X 20cm 

40 τμχ 

των 800gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο (υποψήφιος Ανάδοχος)………………….……………………………………………………….. με 

έδρα  …………………………………. οδός …….………………….. αριθμός …………… Τ.Κ. …………..   

τηλ. ……………………. φαξ ………………., αφού έλαβα γνώση της αρ. πρωτ. …………….. 

πρόσκλησης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και απορρυπαντικών, 

απολυμαντικών για τις ανάγκες των Δ/νσεων της Π.Ε. Χανίων, των Δ/νσεων Α/θμιας, 

Δ/θμιας, Εκπ/σης Χανίων και ΚΕΔΑΣΥ Χανίων», υποβάλλω την παρούσα προσφορά και 

δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της πρόσκλησης και 

αναλαμβάνω την εκτέλεση της στην κάτωθι τιμή:  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ € 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ € 

ΜΕ     

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

ΜΕ     

Φ.Π.Α. 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
Διπλόφυλλο, 120gr, 

συσκευασία 40 τμχ 

195 συσκευασίες 

των 40 τμχ  
   

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

Ζικ-Ζακ, λευκή, 

280gr,                    

άσπρο χρώμα, 

συσκευασία 20τμχ, 

20Χ200ΦΛ      

230 συσκευασίες 

των 20τμχ  
   

ΓΑΝΤΙΑ  

Εξεταστικά latex, 

μίας χρήσεως, 

ελαφρώς 

πουδραρισμένα, 

medium & large, 

συσκευασία 100τμχ 

85 κουτιά των 

100τμχ 
   

ΥΓΡΟ 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

Αφρίζον, αρωματικό, 

συσκευασία 4 LT 

120 τμχ 

συσκευασίες 

4 LT 

   

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 

Πράσινο ή διαφανές 

χρώμα, 

 συσκευασία 4 LT 

30 τμχ 

 συσκευασία       

4 LT 

   

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Διπλής όψεως, 

διαστάσεων:  
40 τμχ    
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10Χ7cm 

ΧΛΩΡΙΟ 

Παχύρευστο, 

αφρίζον      

συσκευασία 4 LT 

15 τμχ 

   Συσκευασία  4 

LT 

   

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ 

ΛΟΣΙΟΝ 

Ήπιο αντισηπτικό, με 

γλυκερίνη, 

οινόπνευμα 70ο, 

συσκευασία  

250 ΜL 

80 τμχ  

συσκευασία  

250 ΜL 

   

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

Από λευκασμένο 

χημικό πολτό.   

Διπλά φύλλα,        

Βάρος 800gr,  

80 m,  

22,80X 20cm 

40 τμχ 

των 800gr 
   

ΣΥΝΟΛΟ      

 

 

 
 

(Ημερομηνία) 

Ο  Προσφέρων 

 

 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα) 

 

 




