
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά    03 / 02 / 14
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α.Π.  70
∆/νση: Κριάρη 40 Χανιά, Τ.Κ. 73135, 1ος όροφος
ΑΦΜ:  997679351, ∆ΟΥ: Α΄ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ.: 28213-41773
Fax:  28213-41786
e-mail:  schepitropi2@chania.gr

Ο Ρ Ο Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ

ΘΕΜΑ: “Συντήρηση Ανελκυστήρων Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Χανίων", µε απευθείας ανάθεση και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.

Το  Ν.Π.∆.∆.  Σχολική  Επιτροπή  ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης  του  ∆ήµου  Χανίων,  προτίθεται  να 
προβεί στην απευθείας ανάθεση των εργασιών “Συντήρησης των επτά (7) Ανελκυστήρων και ενός 
(1) ανεβατορίου  σκάλας για  ΑΜΕΑ   Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Χανίων", και συγκεκριµένα :

1. Γενικό Λύκειο Σούδας (Σούδα Χανίων) ένας ανελκυστήρας
2. 1ο ΓΕΛ Χανίων (Νέα Χώρα Χανίων) ένας ανελκυστήρας
3. 5ο Γυµνάσιο Χανίων (Νέα Χώρα Χανίων) ένας ανελκυστήρας
4. 2ο Γυµνάσιο Χανίων (οδός Κοραή) ένας εξωτ. ανελκυστήρας
5. ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου (Μουρνιές Χανίων) τρεις ανελκυστήρες
6. Γυµνάσιο Ν. Κυδωνίας (∆αράτσο Χανίων) ένα ανεβατόριο ΑΜΕΑ

Για χρονικό διάστηµα  ενός έτους µε δυνατότητα παράτασης  δύο (2) µηνών, από την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης,
(µε σκοπό την διατήρηση του εξοπλισµού σε άριστη κατάσταση, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και 
απρόσκοπτη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της υπ' αριθ. Οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 
28425/1245 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2604/22.12.2008),
µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη   χαµηλότερη   τιµή  .

Ελεγχόµενα µέρη εγκαταστάσεως ανελκυστήρων:
                Τοιχώματα φρέατος οροφής και πυθμένος.

Ισοζυγισμός ευθυντηρίων ράβδων.

Εύκαμπτο καλώδιο κυτίο συνδέσεως.

Διακόπτες ασφαλείας φρέατος.

Συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη αυτής. 

Διακόπτες τέρματος και κινητού δαπέδου.

Σημεία προσδέσεως συρματοσχοίνων.

Κατάσταση συρματοσχοίνων ολίσθηση.

Λίπανση κινούμενων εξαρτημάτων.

Ωνομέτρηση κυκλωμάτων για τυχόν διαρροή.

Επαφές ηλεκτρονόμων οροφών, όπως επίσης και των ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου.

Επαφές ηλεκτρικές ηλεκτρονόμος διαφυγής.

Ομαλή λειτουργία κώδωνος κίνδυνου.

Κατάσταση ασφαλειών. 

Φωτισμός θαλαμίσκου του μηχανοστασίου, τροχαλιοστάσιου και φρέατος

Αερισμός του θαλαμίσκου του μηχανοστασίου.

Ελεγχόµενα µέρη εγκαταστάσεως ανεβατορίου σκάλας ΑΜΕΑ



 Η  τυχόν  χρήση  ανταλλακτικών θα  κοστολογηθεί  αφού  ολοκληρωθεί  η  επισκευή  – 
συντήρηση  και θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης της εκάστοτε Σχολικής 
Κοινότητας.
Ο  ανάδοχος (υπεύθυνος) Συντηρητής συντάσσει  πρόγραµµα  συντηρήσεων,  πραγµατοποιεί 
ελέγχους και διατηρεί τα υποχρεωτικά βιβλία ανά ανελκυστήρα, σύµφωνα µε το νόµο (βιβλίο 
µητρώο,  βιβλίο  ηµερολόγιο  και  λοιπά  έντυπα)  και  γενικά  τηρεί αυτά  που  αναφέρει  η 
παραπάνω  αναφερόµενη  ΚΥΑ  (αριθ.  Οικ.  Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.  28425/1245  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ  Β' 
2604/22.12.2008), σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων.

Όσοι  επιθυµούν  να  λάβουν  µέρος,  πρέπει  να  καταθέσουν  αυτοπροσώπως  ή  µε  εκπρόσωπό 
τους έγγραφες  κλειστές  προσφορές  στα  γραφεία  της  Σχολικής  Επιτροπής  ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Χανίων, (Κριάρη 40, 1ος όροφος, τηλ. 28213-41773), χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, 
προσθήκες,  διορθώσεις,  έως  την  Τετάρτη 12  Φεβρουαρίου 2014,  και  ώρα  13:00  (ώρα  λήξης 
κατάθεσης προσφορών στο πρωτόκολλο της Σχ. Επιτροπής).

1. Οι προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ∆ΕΝ γίνονται δεκτές.
2. Οι προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα ∆ΕΝ γίνονται δεκτές.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι Συντηρητές που κατέχουν την απαιτούµενη άδεια από την 

∆/νση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έχει καταχωρηθεί στο µητρώο 
συντήρησης που τηρεί η ∆/νση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα.

5. Η οικονοµική προσφορά των ενδιαφεροµένων θα δοθεί ανά µήνα συντήρησης για κάθε 
ανελκυστήρα χωριστά, µε τιµή χωρίς το ΦΠΑ και τιµή συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
η  οποία  (προσφορά)  θα  ισχύει  για  ένα  έτος  (από  την  υπογραφή  της  σύµβασης)  µε 
δυνατότητα παράτασης 2 µηνών.

6. Η ανάθεση θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
7. Η  πληρωµή,  θα  γίνεται  από  τη  Σχολική  Επιτροπή  κάθε  µήνα,  (αφού  προηγηθεί  η  έγκριση 

δαπάνης από το ∆Σ της Σχ. Επιτροπής), µε την προσκόµιση των απαραίτητων παραστατικών 
από τον ανάδοχο (Τιµολόγιο, Φορολογική, ∆ηµοτική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα), καθώς και 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από την εκάστοτε Σχολική Κοινότητα.

8. Για την συµπλήρωση και υποβολή της προσφοράς, γίνεται δεκτό µόνο το ειδικό συνοδευτικό 
έντυπο  (οικονοµική προσφορά),  που χορηγείται από τη Σχολική Επιτροπή και έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χανίων.

9. 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 147,00 ευρώ).

Για τις ανωτέρω κρατήσεις η Σχολική Επιτροπή θα χορηγεί στον ανάδοχο 
σχετική βεβαίωση.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Χανίων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ




