
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΠΡΟ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Η χολικι Επιτροπι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων προςκαλεί  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΦΟΡΕΑ να κατακζςει προςφορά για  τθν εργαςία «ΤΝΣΗΡΗΗ 8 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ 

ΑΜΕΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2017-

18» προχπολογιςμοφ 6.844,80 € με ΦΠΑ 24 %. 

 

  Η ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08-08-2016 ΣΕΤΧΟ 

ΠΡΩΣΟ) . 

 

Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ  μζχρι τθν Σετάρτθ 06/12/2017 ώρα 10.30 π.μ. ςτο γραφείο τθσ χολικισ 

Επιτροπισ οδόσ Κριάρθ 40, 1
οσ

 όροφοσ. 

Οι προςφορζσ και αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α) θ λζξθ Προςφορά ι Αίτθςθ ςυμμετοχισ, 

β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, 

δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ), 

ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

Μζςα ςτο φάκελο μαηί με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα υπάρχει ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με 

τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά». 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                            
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οσ

 όροφοσ)  
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ΔΕΚΣΟΙ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

το διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα κακϊσ και ενϊςεισ προμθκευτϊν, 

εφόςον γι' αυτζσ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 και  80 του 

Ν.4412/2016 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, απαιτοφνται τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου, ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντα τελεςίδικθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ παρακάτω λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 

195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ 

του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο 

του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το 

ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 

13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 

αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
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πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 

τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ, 

 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

ιδίωσ τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου θ υποχρζωςθ 

αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

2. Αποδεικτικό Φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι. 

 

3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα  κφρια και επικουρικι (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

4. Εφόςον πρόκειται για  νομικό πρόςωπο, αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του νομικοφ προςώπου 

(άρκρο 93 του Ν.4412/2016)  

 

5. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, που κα ζχει εκδοκεί ζξι (6) το πολφ μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, περί εγγραφισ του ςε αυτό. 

 

6. Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπο τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν 

προςφορά ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ του εκπροςωποφμενου από οποιαδιποτε αρμόδια αρχι. 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ μαηί με τθν οικονομικι προςφορά ςτθν οποία 

κα δθλϊνουν ότι κατζχουν τα δικαιολογθτικά (των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016), που 

αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ και κα τα προςκομίςουν πριν τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ αν 

αναδειχκοφν μειοδότεσ. 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Ο διαγωνιςμόσ διεξαχκεί ςτα γραφεία χολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων οδόσ Κριάρθ 

40 (1
οσ

 όροφοσ) Σ.Κ. 73135 Χανιά, τθν Σετάρτθ 06/12/2017 ώρα 10.30 π.μ., ϊρα λιξθσ επίδοςθσ προςφορϊν 

ενϊπιον του αρμόδιου οργάνου  τθσ ςχολικισ επιτροπισ, όπου κα ακολουκιςει θ αποςφράγιςθ τουσ. 
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ΚΑΣΑΘΕΗ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οι προςφορζσ μπορεί να κατατίκενται ι να αποςτζλλονται ταχυδρομικά (Οδόσ Κριάρθ 1
οσ

 όροφοσ, αρικμόσ 

40, Σ.Κ. 73135 Χανιά) ι και με οποιοδιποτε άλλο τρόπο με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν φκάςει ςτθν 

Τπθρεςία μασ μζχρι Σετάρτθ 06/12/2017 και ώρα 10.30 π. μ.,. Οι εν λόγω προςφορζσ πρωτοκολλοφνται ζτςι 

ϊςτε να αποδεικνφεται θ θμερομθνία παραλαβισ. Οι ταχυδρομικζσ προςφορζσ παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ.  

Προςφορζσ που περιζρχονται ςτο γραφείο τθσ ςχολικισ επιτροπισ  με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθ 

διενζργεια του διαγωνιςμοφ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ 

Διαγωνιςμϊν πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ προκιρυξθ, προκειμζνου να 

αποςφραγιςκοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία. 

Προςφορζσ που κατατίκενται εκπρόκεςμα δεν γίνονται δεκτζσ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ  

 

Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ για όλθ τθν διάρκεια τθσ προμικειασ, κα εκφράηεται 

ςε ΕΤΡΩ και κα περιλαμβάνει τισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για παραλαβι και 

παράδοςθ των πυροςβεςτιρων ςε κάκε ςχολικι κοινότθτα.  

 

Η τιμι κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ  και κα δίνεται ωσ εξισ: 

α). Σιμι ανά μονάδα με κρατιςεισ (οι οποίεσ κα βαρφνουν τον προμθκευτι), χωρίσ ΦΠΑ 24% ςε ευρϊ. 

β). Σιμι ςυνόλου (αρικμόσ ανελκυςτιρων/αναβατορίου *κόςτοσ μθνιαίασ ςυντιρθςθσ *12 μινεσ) με 

κρατιςεισ (οι οποίεσ κα βαρφνουν τον προμθκευτι), χωρίσ ΦΠΑ 24% ςε ευρϊ. 

γ) Ποςό Φ.Π.Α. ςυνόλου (β) *24% ςε ευρϊ. 

δ) φνολο αρικμθτικϊσ  και ολογράφωσ με Φ.Π.Α. 24%  ςε ευρϊ (β+γ). 

 

Για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν λαμβάνεται υπ' όψθ θ τιμι ςυνόλου με  ΦΠΑ 24% ςε ευρϊ ςε ευρϊ. 

 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κείμενων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που κα 

ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, πλθν του Φ.Π.Α. ο οποίοσ βαρφνει τθ χολικι 

Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Δ Χανίων. 

 

ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 60 θμερϊν, το οποίο 

υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορζσ που δεν είναι ςφμφωνεσ 

με τουσ όρουσ τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Η αξιολόγθςθ των  προςφορϊν κα γίνει από το αρμόδιο όργανο τθσ χολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ του Δ Χανίων. Ανάδοχοσ  κθρφςςεται  αυτόσ που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι και θ 

προςφορά του είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Εάν περιςςότεροι του ενόσ προςφζρουν τθν ίδια τιμι, διενεργείται κλιρωςθ μεταξφ τουσ.  

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η αξία τθσ ποςότθτασ που παραλαμβάνεται κάκε φορά κα καταβάλλεται μζςα ςε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και τθν 

ολοκλιρωςθ  όλων των απαιτοφμενων από τθν κείμενθ νομοκεςία ελζγχων και διαδικαςιϊν. 

Ο Προμθκευτισ κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ υπόκειται ςτισ κατά περίπτωςθ νόμιμεσ κρατιςεισ. 

ε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) 

θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτιν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ", κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο. 

Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ 

του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κρικοφν αςφμφορα για τθ χολικι Επιτροπι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ του Διμου Χανίων, ο διαγωνιςμόσ μπορεί  να ματαιωκεί ι να επαναλθφκεί με 

ζγγραφεσ προςφορζσ μετά από νεότερθ πρόςκλθςθ, αφοφ ειδοποιθκοφν ιδιαίτερα αυτοί που ςυμμετείχαν 

ςτον προθγοφμενο διαγωνιςμό. 

 

ΚΡΑΣΗΕΙ 

Σον ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα  ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του νόμου 4412/2016. 

 

Πλθροφορίεσ  
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Σθν παροφςα κα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το  Γραφείο τθσ χολικισ Επιτροπισ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Κριάρθ 40, 1
οσ

 όροφοσ  κακϊσ και  πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 28213 41773 

και  ςτο website του Διμου Χανίων www.chania.gr. 

 

ασ επιςυνάπτουμε τα τεφχθ:  α) τθσ τεχνικισ περιγραφισ – ςυγγραφι υποχρεϊςεων- β) του ενδεικτικοφ 

προχπολογιςμοφ γ) του εντφπου οικονομικισ προςφοράσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

πρόςκλθςθσ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 
ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  

 Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά τθν «ΤΝΣΗΡΗΗ 8 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ 

ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2017-18» 

 

1.Η εργαςία αφορά τθ «ΤΝΣΗΡΗΗ 8 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ ΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2017-18», και 

ςυγκεκριμζνα : 

 

1. Γενικό Λφκειο οφδασ (οφδα Χανίων) ζνασ ανελκυςτιρασ 

2. 1ο ΓΕΛ Χανίων (Νζα Χϊρα Χανίων) ζνασ ανελκυςτιρασ 

3. 5ο Γυμνάςιο Χανίων (Νζα Χϊρα Χανίων) ζνασ ανελκυςτιρασ 

4. 7
ο
 Γυμνάςιο Χανίων (Κουμπελι) ζνασ ανελκυςτιρασ 

5. 2ο Γυμνάςιο Χανίων (οδόσ Κοραι) ζνασ εξωτ. ανελκυςτιρασ 

6. ΕΠΑΛ Ελ. Βενιηζλου (Μουρνιζσ Χανίων) τρεισ ανελκυςτιρεσ 

7. Γυμνάςιο Ν. Κυδωνίασ (Δαράτςο Χανίων) ζνα ανεβατόριο ΑΜΕΑ 

Σα Ελεγχόμενα μζρθ εγκαταςτάςεωσ ανελκυςτιρων κα είναι τα παρακάτω: 

Σοιχϊματα φρζατοσ οροφισ και πυκμζνοσ. 

Ιςοηυγιςμόσ ευκυντθρίων ράβδων. 

Εφκαμπτο καλϊδιο κυτίο ςυνδζςεωσ. 

Διακόπτεσ αςφαλείασ φρζατοσ. 

υςκευι αρπάγθσ και θ λειτουργία του διακόπτθ αυτισ.  

Διακόπτεσ τζρματοσ και κινθτοφ δαπζδου. 

θμεία προςδζςεωσ ςυρματοςχοίνων. 

Κατάςταςθ ςυρματοςχοίνων ολίςκθςθ. 

Λίπανςθ κινοφμενων εξαρτθμάτων. 

Ωνομζτρθςθ κυκλωμάτων για τυχόν διαρροι. 

Επαφζσ θλεκτρονόμων οροφϊν, όπωσ επίςθσ και των θλεκτρονόμων ανόδου – κακόδου. 

Επαφζσ θλεκτρικζσ θλεκτρονόμοσ διαφυγισ. 

Ομαλι λειτουργία κϊδωνοσ κίνδυνου. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                                             

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

Δ/ΝΗ : ΚΡΙΑΡΗ 40 (1
Ο

 ΟΡΟΦΟ)  

ΧΑΝΙΑ Σ.Κ.73135  

ΣΗΛ: 2821 3 41773 

Fax:2821 3 41786 

e-mail: schepitropi2@chania.gr 

«ΤΝΣΗΡΗΗ 8 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 

ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ ΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2017-18» 

Προχπολογιςμόσ: 6844,80 € (με ΦΠΑ) 

Χρθματοδότθςθ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΑΔΑ: 68ΤΤΟΚΞΨ-Ν79



Κατάςταςθ αςφαλειϊν.  

Φωτιςμόσ καλαμίςκου του μθχανοςταςίου, τροχαλιοςτάςιου και φρζατοσ 

Αεριςμόσ του καλαμίςκου του μθχανοςταςίου. 

Ελεγχόμενα μζρθ εγκαταςτάςεωσ ανεβατορίου ςκάλασ ΑΜΕΑ 

Όπωσ αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι. 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ: 

 Τποχρεώςεισ του αναδόχου
 ο

  

Ο ανάδοχοσ (υπεφκυνοσ) υντθρθτισ ςυντάςςει πρόγραμμα ςυντθριςεων, πραγματοποιεί ελζγχουσ και 

διατθρεί τα υποχρεωτικά βιβλία ανά ανελκυςτιρα, ςφμφωνα με το νόμο (βιβλίο μθτρϊο, βιβλίο θμερολόγιο 

και λοιπά ζντυπα) και γενικά τθρεί αυτά που αναφζρει θ παραπάνω αναφερόμενθ ΚΤΑ (αρικ. Οικ. 

Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/1245 Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ Β' 2604/22.12.2008), ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία, 

ςυντιρθςθ και αςφάλεια ανελκυςτιρων. 

 

ΧΑΝΙΑ 28/11/2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 68ΤΤΟΚΞΨ-Ν79



 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για τθν εργαςία «ΤΝΣΗΡΗΗ 8 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ 

ΑΜΕΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2017-

2018» είναι: 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟ 

 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ/ 

ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Ε 

ΕΤΡΩ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α  

(ΚΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ) (α) 

ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟΤ Ε ΕΤΡΩ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α 

24% Ε ΕΤΡΩ 

 (ΑΡ. ΑΝΕΛ./ΑΝΑΒ. * ΚΟΣΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ *12 (ΜΗΝΕ) 

(β) 

1 8 
50,00 4.800,00 

2 1(ΑΜΕΑ) 
60,00 720,00 

 ΤΝΟΛΟ 9 
 5.520,00 

 

Φ.Π.Α 24% (γ) 1.324,80 

 ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24% (δ) 6.844,80 

 

Αν χρειαςτεί οποιοδιποτε ανταλλακτικό ι εκτζλεςθ κάποιασ εργαςίασ που δεν προβλζπεται , θ πλθρωμι κα 

γίνει μετά από ςυνεννόθςθ με τθ ςχολικι επιτροπι για ζγκριςθ δαπάνθσ προμικειασ υλικοφ και εργαςίασ. 

ΧΑΝΙΑ 28/11/2017 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                                             

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

Δ/ΝΗ : ΚΡΙΑΡΗ 40 (1
Ο

 ΟΡΟΦΟ)  

ΧΑΝΙΑ Σ.Κ.73135  

ΣΗΛ: 2821 3 41773 

Fax:2821 3 41786 

e-mail: schepitropi2@chania.gr 

«ΤΝΣΗΡΗΗ 8 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 

ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ ΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2017-2018» 

Προχπολογιςμόσ: 6.844,80 € (με ΦΠΑ) 

Χρθματοδότθςθ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΑΔΑ: 68ΤΤΟΚΞΨ-Ν79



 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ………………………………………………………………………………………………………………………………..…,  

Δ/ΝΗ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…, 

ΣΗΛ.…………………………………………………………………………….., FAX……………………………………………………………………………. 

Email. ………………………………………………. 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ/ 

ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Ε ΕΤΡΩ 

ΧΩΡΙ Φ.Π.Α  24% Ε 

ΕΤΡΩ  

(ΚΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ) (α) 

ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟΤ Ε ΕΤΡΩ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α 24% Ε ΕΤΡΩ 

 (ΑΡ. ΑΝΕΛ./ΑΝΑΒ. * ΚΟΣΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ *12 

(ΜΗΝΕ) 

1 8 
  

2 1(ΑΜΕΑ) 
  

 ΤΝΟΛΟ 9 
 (β) 

 

Φ.Π.Α 24% (γ) 

  

 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24% (δ) 

Αρικμθτικά 

 και  

ολογράφωσ 

   

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                            

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η          

Δ/ΝΗ: ΚΡΙΑΡΗ 40 (1
Ο

 ΟΡΟΦΟ)  

ΧΑΝΙΑ Σ.Κ.73135  

ΣΗΛ: 2821 3 41773 

FAX:2821 3 41786 

E-MAIL: SCH      email schepitropi2@chania.gr 

 «ΤΝΣΗΡΗΗ 8 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 

ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ 

ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2017-18» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 6.844,80 € ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

Χανιά  ……../………./2017 

(φραγίδα - Τπογραφι) 

ΑΔΑ: 68ΤΤΟΚΞΨ-Ν79


