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ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

 

Η Σχολικι Επιτροπι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα  να κατακζςει προςφορά για  τθν ανάκεςθ τθσ εργαςίασ με τίτλο:  «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ 2ου ΕΠΑΛ- ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ»  προχπολογιςμοφ 5.400,00 Ευρώ ςυμπεριλαμβανομζνου  

Φ.Π.Α. 24%. 

 

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

ΤΕΥΧΟΣ ΡΩΤΟ) . 

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

πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α) θ λζξθ Ρροςφορά ι Αίτθςθ ςυμμετοχισ, 

β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

γ) ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ, 

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 Ρροςφορά». 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                            

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η          

Δ/νςθ: Κριάρθ 40 (1
οσ

 όροφοσ)  

Χανιά Σ.Κ. 73135  

Σθλ: 28213 41773 

Fax:28213 41786 

                               email  schepitropi2@chania.gr 

Χανιά : 30/05/2018 

Αρ. Πρωτ. : 658 
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 Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ  μζχρι τθν  Πζμπτθ 14/06/2018 ώρα 10.30 π.μ.,ςτο γραφείο τθσ 

Σχολικισ Επιτροπισ οδόσ Κριάρθ 40, 1
οσ

 όροφοσ. 

 

ΔΕΚΣΟΙ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

Στο 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 

 

Ρροσ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου 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 Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
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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 Συμβουλίου τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

 

αα) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ τουσ 

διαχειριςτζσ, 

 

ββ) ςτισ περιπτώςεισ ανωνφμων εταιρειών (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 

εδαφίου αφορά ιδίωσ τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακώσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου θ υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτώςεισ ανωνφμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα 

φμβουλο, κακώσ 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 ς΄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. 

 

7. Δθμοτικι Ενθμερότθτα (Από το Διμο Χανίων) 
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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 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Τθν  Πζμπτθ 14/06/2018 ώρα 10.30 π.μ. ϊρα λιξθσ επίδοςθσ προςφορϊν,  κα ακολουκιςει θ 

αποςφράγιςθ τουσ ςτο γραφείο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων οδόσ 

Κριάρθ 40 (1
οσ

 όροφοσ) Τ.Κ. 73135 Χανιά,. 

 

ΚΑΣΑΘΕΗ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

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

 όροφοσ, 

αρικμόσ 40, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ι και με οποιοδιποτε άλλο τρόπο με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν 

φκάςει ςτθν Υπθρεςία μασ μζχρι τθν  Πζμπτθ 14/06/2018 ώρα 10.30 π.μ.,. Οι εν λόγω προςφορζσ 

πρωτοκολλοφνται ζτςι ϊςτε να αποδεικνφεται θ θμερομθνία παραλαβισ.  

Ρροςφορζσ που κατατίκενται εκπρόκεςμα δεν γίνονται δεκτζσ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ  

 

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

εκφράηεται ςε ΕΥΩ  

Για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν λαμβάνεται υπ' όψθ θ τιμι ςυνόλου με  ΦΡΑ 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.Ρ.Α. ο οποίοσ βαρφνει τθ 

Σχολικι 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. Ρροςφορζσ 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 τον πρόεδρο τθσ Σχολικισ 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 του τιμολογίου κα καταβάλλεται μζςα ςε χρόνο 30 ΗΜΕΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΩΝ ΑΡΠ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ μετά των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ . 

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

Σε 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 Ρ.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Ρροςαρμογι 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 

 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κρικοφν αςφμφορα για τθ Σχολικι 

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. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα  ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του νόμου 

4412/2016. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  

 

Τθν παροφςα κα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το  Γραφείο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Κριάρθ 40, 1
οσ

 όροφοσ  κακϊσ και  πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 28213 

41773 και  ςτο website του Διμου Χανίων www.chania.gr 

http://www.chania.gr/
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Σασ επιςυνάπτουμε το τεφχοσ  τθσ τεχνικισ περιγραφισ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

πρόςκλθςθσ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
Πλθροφ. Ευκυμίου Γιώργοσ 
Γρθγορίου Ε 50 
Χανιά Κριτθσ  73135 

Σθλ.: 28213-41683 -Fax: 28213-41716 
www.chania.gr , email: gefthymiou@chania.gr 
 

 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Για «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ 2
ΟΤ

 ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ  2018» 
 

Σασ γνωρίηουμε ότι απαιτείται να πραγματοποιθκοφν άμεςα εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των 
ςακρϊν επιχριςμάτων και των ςκυροδεμάτων τθσ βόρειασ όψθσ του 2

ου
 ΕΡΑΛ Χανίων διότι 

παρουςιάηουν ζντονθ διάβρωςθ λόγω τθσ οξείδωςθσ του οπλιςμοφ και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα 
για τουσ πεηοφσ.  Ζπειτα από αυτοψία ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο  διαπιςτϊςαμε ότι απαιτοφνται οι 
παρακάτω εργαςίεσ: 

 
1. Τοποκζτθςθ ικριϊματοσ ςε όλθ τθν βόρεια όψθ του κτιρίου (περίπου 250 τ.μ)  
2. Απομάκρυνςθ των ςακρϊν επιχριςμάτων (περίπου 60 τ.μ) 
3. Συντιρθςθ του οξειδωμζνου οπλιςμοφ  (60 τ.μ) 
4. Σοβάτιςμα με επιςκευαςτικό κονίαμα των παραπάνω επιφανειϊν 
5. Βάψιμο τθσ επιςκευαςμζνθσ όψθσ (60 τ.μ) 
6. Απομάκρυνςθ από τον χϊρο επζμβαςθσ των μπαηϊν 
7. Απομάκρυνςθ του ικριϊματοσ 

 
Μετά από ζρευνα, θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ παραπάνω εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 

5.400,0  με Φ.Ρ.Α., ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ εργαςίασ κακϊσ και όλων των απαραίτθτων υλικϊν 
και μικροφλικϊν.  

Η παραπάνω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ ςχολικισ επιτροπισ Β/κμιασ 
εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων. 

Οι προςφζροντεσ, κα κρικοφν ςτθν τιμι που κα δϊςουν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω 
εργαςίασ όπωσ περιγράφεται. 

Η εκτζλεςθ τθσ διζπεται από  τισ διατάξεισ του άρκρου 209 παρ.4. του Ν. 3463 (Δ.Κ.Κ.), 
όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 20 παρ.13 του Ν.3731/2008 ςε ςυνδυαςμό με του άρκρο 83 του 
Ν.2362/1995 κακϊσ και τον νόμοσ 4412/2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ) 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ. 
 

Ευκυμίου Γιϊργοσ          ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
                      Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ               Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 
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