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Ο Ρ Ο Ι  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ  
 
ΘΕΜΑ: “Συντήρηση λεβητοστασίων Δημοτικών Σχολείων Δήμου Χανίων", με απευθείας ανάθεση 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, προτίθεται να προβεί 
στην απευθείας ανάθεση των εργασιών “Συντήρηση λεβητοστασίων Δημοτικών Σχολείων Δήμου 
Χανίων", με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές 

αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στα γραφεία της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, (Κριάρη 40, 1ος όροφος, τηλ. 28213-41773), 
χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, έως την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012, και ώρα 
14:00. 
 

1. Οι προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ΔΕΝ γίνονται δεκτές. 
 

2. Οι προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα ΔΕΝ γίνονται δεκτές. 
 

3. Τα τεύχη του Διαγωνισμού (όροι προμήθειας και έντυπο οικονομικής προσφοράς) οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής. 
 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Ηλεκτρολόγοι – Συντηρητές Καυσίμων που διαθέτουν 
άδεια. 
 

5. Για την συμπλήρωση και υποβολή της προσφοράς, γίνεται δεκτό μόνο το ειδικό συνοδευτικό 
έντυπο που χορηγείται από τη Σχολική Επιτροπή και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Χανίων. 
Η τιμή μονάδος, το ΦΠΑ και η συνολική τιμή θα δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται 
αριθμητικώς. 
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ. 
 

6. Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 

7. Η πληρωμή της ποσότητας των ειδών που παραλαμβάνονται από τις Σχολικές Κοινότητες, θα 
γίνεται από τη Σχολική Επιτροπή, με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών από 
τον ανάδοχο (Τιμολόγιο, Φορολογική, Δημοτική και Ασφαλιστική Ενημερότητα). 

 
8. Οι τιμές που θα δοθούν από τους ενδιαφερόμενους υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις που 

βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο: 

 



1) Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.: 
α) Μ.Τ.Π.Υ. ποσοστού 3% επί της καθαρής αξίας του Tιμολογίου  
β) Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. 
γ) Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 

2) Παρακράτηση Φόρου εισοδήματος (Ν. 2198/94 άρθρο 24) ποσοστού 4% για 
τιμολόγιο πώλησης ή 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (αν η καθαρή 
αξία του τιμολογίου πώλησης, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις υπέρ 
Μ.Τ.Π.Υ., είναι μεγαλύτερη των 151,40 ευρώ). 

Για τις ανωτέρω κρατήσεις η Σχολική Επιτροπή θα χορηγεί στο μειοδότη 
σχετική βεβαίωση. 

 
 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 
Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 
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