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Χανιά 28/5/2021 

         Α.Π. 4766 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Η Σύμπραξη Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα 

για Αιτούντες Διεθνή Προστασία στα Χανιά», προτίθεται να αγοράσει τις κάτωθι ηλεκτρικές 

συσκευές: 

 

 2  πλυντήρια ρούχων με μέγιστο κόστος 260€ έκαστο συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α  

Χαρακτηριστικά: 

- Εμπρόσθια φόρτωση 

- Χωρητικότητα >= 6kg 
- Ενεργειακή κλάση: Α+++ 

- Στροφές >=1000/ λεπτό και άνω 

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος 

 

 1 μίνι μονόπορτο ψυγείο με κατάψυξη και μέγιστο κόστος 175€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Χαρακτηριστικά: 

- Χωρητικότητα >= 102lt 

- Ύψος >=84cm, Πλάτος >=50cm, Βάθος>=56 
- Ενεργειακή κλάση: Α++ 

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος 

 

 3 ανεμιστήρες δαπέδου με ορθοστάτη και μέγιστο κόστος 40€ έκαστος 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Χαρακτηριστικά: 

- Ισχύς >= 60W 

- Διάμετρος >= 40cm 

- 3 ταχύτητες 

- Αθόρυβη λειτουργία 

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος 
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 2 ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές με μέγιστο κόστος 30€ έκαστη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

- Αναγνώριση κλήσης 

- Ανοιχτή ακρόαση 

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 875€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Κριτήριο επιλογής είναι η οικονομικότερη προσφορά εφ’ όσον πληροί τα χαρακτηριστικά 

της παρούσας πρόσκλησης. 

Ο ανάδοχος θα παραδώσει το ένα πλυντήριο σε οικία στο κέντρο των Χανίων (θα γίνει και η 

σύνδεση του πλυντηρίου), το δεύτερο σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή του 

Βαμβακόπουλου, ενώ ο υπόλοιπος εξοπλισμός στα γραφεία του φορέα στο κέντρο των 

Χανίων. 

 
Το ψυγείο, οι ανεμιστήρες και οι τηλεφωνικές συσκευές θα πρέπει να παραδοθούν την 
Παρασκευή 4/6/2021 ενώ τα πλυντήρια έως και την Τετάρτη 9/6/2021. 

Ο ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο. Η πληρωμή θα 

πραγματοποιηθεί μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, αντίγραφο του οποίου θα 

μας προσκομίσει και στον οποίο ο ανάδοχος θα  είναι ο κύριος δικαιούχος. Η εξόφληση του 

ποσού θα γίνει αμέσως μετά την έκδοση των τιμολογίων και την παράδοση του 

εξοπλισμού. 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας έως την Τετάρτη 2/6/2021 και ώρα 

16:00 

 
Η αποστολή μπορεί να γίνει με e-mail στο info@sfchania.gr ή με κλειστό φάκελο και 

παράδοση στα γραφεία μας, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά Α.Π. 4766/28-5-2021»,  

στην οδό Ελ.Βενιζέλου 4, Κτίριο Ε.Β.Ε.Χ., 3ος όροφος, Χανιά. 

 

 

 

Για τη Σύμπραξη Χανίων 

 

Η Δ/ντρια 

Βούλα Ιωαννίδου 
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