
 
 

Η ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Δ. ΧΑΝΙΩΝ 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) ςχετικά με τθ φςταςθ - υγχϊνευςθ νομικϊν 

προςϊπων δθμοςίου δικαίου 
 

2. Σισ διατάξεισ τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ με αρ. 8440/2011 για τον κακοριςμό λειτουργίασ των 
χολικϊν Επιτροπϊν και ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων αυτϊν 

 
3. Σθν 308/2017 απόφαςθ του Δ.. Χανίων με τθν οποία γίνεται ο Οριςμόσ μελϊν Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με τθν επωνυμία “χολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Διμου Χανίων” 

 
4. Σο άρκρο 118 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016/ΣΕΤΧΟ Α), για το χρθματικό όριο τθσ 

απευκείασ ανάκεςθσ.  
 
5. Σθν υπ’ αρικμό 55809/26-11-2018  Σεχνικι Ζκκεςθ  τθσ Διεφκυνςθσ Πραςίνου & Κακαριότθτασ 

του Διμου Χανίων,  τον προχπολογιςμό και τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων  που τθ ςυνοδεφουν. 
 
6. Σθν 180/2018 απόφαςθ  τθσ χολικισ Επιτροπισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων (ΑΔΑ: 

ΩΔ8ΛΟΚΞΨ-Ι4Σ), περί ζγκριςθσ τθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ , τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ, τθσ ςυγγραφισ 

υποχρεϊςεων και του προχπολογιςμοφ τθσ εργαςίασ «ΒΟΣΑΝΙΜΑΣΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δ. ΧΑΝΙΩΝ». 

 
7. Σισ ανάγκεσ για τθ φροντίδα των χϊρων πραςίνου των ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Δ. Χανίων που επιβάλλουν τθν ανωτζρω δαπάνθ. 

 
 

ΠΡΟΚΛΑΛΕΙ 
 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, 
 

 
 Να υποβάλλει προςφορά  για τθν ανάκεςθ τθσ εργαςίασ  «Βοτανίςματα ςτα ςχολεία  
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων», ςφμφωνα με τθν Σεχνικι Ζκκεςθ  τθσ Διεφκυνςθσ 
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 email: schepitropi2@chania.gr 

Χανιά : 16/01/2019 
Αρ. Πρωτ. 47 

ΑΔΑ: ΩΞΝΓΟΚΞΨ-7Τ5
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.01.16 11:50:50
EET
Reason:
Location: Athens

19PROC004339848 2019-01-16



Πραςίνου & Κακαριότθτασ του Διμου Χανίων και τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό  που τθ ςυνοδεφουν. 
 
Η ςυνολικι δαπάνθ για τθν παραπάνω εργαςία ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των  11.315,00 € με 
το Φ.Π.Α. 24%και κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ. 
 
Οι προςφορζσ κα γίνονται δεκτζσ μζχρι τθ Παραςκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11 π.μ.ςτο  
γραφείο τθσ χολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων οδόσ Κριάρθ 40 1οσ 
όροφοσ. 
 

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, παρακαλοφμε, μαηί με τθν 

προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Η 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. 

β. Φορολογικι ενθμερότθτα 

 

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

 

δ.  Δθμοτικι Ενθμερότθτα (από το Διμο Χανίων) 

 

ε. Πτυχίο τμιματοσ γεωπονίασ ι δαςολογία Α.Ε.Ι ι Σ.Ε.Ι, ι υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα προςλθφκεί 

πτυχιοφχοσ των παραπάνω ειδικοτιτων για τθν επίβλεψθ των εργαςιϊν. 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 28213-41773, κακϊσ και ςτο website του Διμου Χανίων 
www.chania.gr. 

 
 

Ο Πρόεδροσ τησ χολικήσ Επιτροπήσ  

Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου Χανίων 

 

Βαρδάκησ Αντώνιοσ Ιωάννησ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΔΡΓΟ: “Βνηαλίζκαηα ζηα ζρνιεία 

δεπηεξνβάζκηαο  

ΓΗΜΟ ΥΑΝΙΩΝ      εθπαίδεπζεο Υαλίσλ 2018-2019” 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ     

ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

       ΦΟΡΔΑ: ΓΗΜΟ ΥΑΝΙΩΝ  

        

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

 ηνηρεία Μειέηεο   

Πνζφ Δξγαζηψλ:  9.125,00€ 

Φ.Π.Α. 24%:   2.190,00€ 

χλνιν    11.315,00€ 

 

 

 Πεξηγξαθή Δξγαζηώλ   

Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνξνχλ ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν πξαζίλνπ,  ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη ηα ζρνιεία, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα, θαη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

o Βνηάληζκα (απνςίισζε-απνκάθξπλζε ρφξησλ, κηθξψλ ζάκλσλ, δηδαλίσλ) κε 

βελδηλνθίλεην κεράλεκα πεδνχ ρεηξηζηή.  

o Βνηαλίζκαηα κε ηα ρέξηα θαη κε εξγαιεία  ρεηξφο. 

o Καζαξηζκόο ρώξσλ πξαζίλνπ. θαη αύιεησλ ρώξσλ 

o Καζαξηζκόο( ζάξσζε) αύιεησλ ρώξσλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 

Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, ηξεηο επαλαιήςεηο θαηά κέζν 

φξν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2018-

2019. 

 

Υαληά, Ννέκβξηνο 2018 

  

 

  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ        ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

Ο πξντζηάκελνο Γ/λζεο  .              Ο πξντζηάκελνο  Σκήκαηνο     
Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ        Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ  
        & Καζαξηφηεηαο                 
        Γήκνπ Υαλίσλ 

 

 
ηέιηνο ηακαηνπιάθεο  ηξάηνο Πνπκπιάθεο  Μαξία Σζηξαλησλάθε 
     Σερ. Γεσπφλνο    Γεσπφλνο 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 
Βνηαλίζκαηα ζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ Υαλίσλ  2018-2019 

 

Άξζξν 1ν  Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 
Με ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη λα γίλεη ε εξγαζία: « Βνηαλίζκαηα ζηα ζρνιεία 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθπαίδεπζεο Υαλίσλ»  πνπ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.  
Άξζξν 2ν :     Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεοΑπνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 

 2. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν4412/2016 ΦΔΚ 147/08-08-2016 ηεχρνο Α' « 
Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ,πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 . Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 (ΓΚΚ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

 . Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 γηα ηελ δπλαηφηεηα ησλ Γήκσλ λα 
αλαζέηνπλ απεπζείαοηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

Άξζξν 3ν :     πκβαηηθά ζηνηρεία 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
α. πκθσλεηηθφ 
β. Η αλαθνίλσζε ηεο εξγαζίαο 
γ. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 
δ. Σηκνιφγην κειέηεο 
ε. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  
ζη'. Σερληθή πεξηγξαθή 
δ.  Ο πξνυπνινγηζκφο. 

Άξζξν 4ν :Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 
Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη ζε έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο.  Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο κπνξεί λα δνζεί απφ ηελ Τπεξεζία ρσξίο αχμεζε 
ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Άξζξν 5ν :Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 
 5.1 H ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην 
ηεθκήξην, φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ησλ 
εξγαζηψλ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ.   
 5.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηε βιάζηεζε 
φπσο δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ζην ρψξν θαη γχξσ απφ ην ρψξν πνπ 
ηνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζα είλαη δε ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα 
πξνθαιέζεη  ιφγσ απζαίξεηεο θνπήο ή βιάβεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ, απφζεζεο πιηθψλ, 
ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ ή θαηαπάηεζε θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ 
κεραλήκαηα ή αλζξψπνπο.  Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή λα κελ 
ηξαπκαηίδνληαη ηα θπηά πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν ησλ εξγαζηώλ. 
 5.3 ε πεξίπησζε δεκηάο ή θαηαζηξνθήο ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο ή ζε ζηνηρεία 
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηα 
ππάξρνληα έξγα (ή ην θπζηθφ πεξηβάιινλ) ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ πξηλ απφ ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ, κε δαπάλεο ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε ρξεκαηηθήο 
απνδεκίσζεο.  Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή λα κελ γίλνληαη δεκηέο ζηα 
ππάξρνληα αξδεπηηθά δίθηπα  ησλ θπηώλ  πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν ησλ εξγαζηώλ. 
 5.4 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο 
εξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλν έκπεηξν πξνζσπηθφ, κεραλήκαηα, θνξηεγά απηνθίλεηα, εξγαιεία 
θ.ι.π.  θαη επζχλεηαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή ηεο.  
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5.5 Η επίβιεςε ηεο εξγαζίαο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη απφ ππεχζπλν πηπρηνχρν 
γεσπφλν ή δαζνιφγν ή αληίζηνηρν πηπρηνχρν ΣΔΙ  ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 
επηβιέπνληα ηεο Τπεξεζίαο.   
 Σν παξαπάλσ απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο 
αλάζεζεο,  ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεηαη  ή κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ ζπκκεηέρνληα 
ή  ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη ζα πξνζιάβεη πηπρηνχρν γεσπφλν ή 
δαζνιφγν ή αληίζηνηρν πηπρηνχρν ΣΔΙ  γηα ηελ επίβιεςε ηεο εξγαζίαο  
Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε 
γη ηνλ νξηζκφ ηνπ επηβιέπνληα, ην πηπρίν ηνπ επηβιέπνληα θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε 
ηνπ επηβιέπνληα φηη απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ. 
 5.6 Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνδφηε, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα 
ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη:  
 Να παξέρεη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, λα επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη/εθπαηδεχεη γηα ηελ 
αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη 
λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
5.7. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (δηαθνπή ξεχκαηνο, δηαθνπή ή ξχζκηζε 
ηεο θπθινθνξίαο θ.ι.π.) 
5.8. Ο αλάδνρνο νθείιεη, θαηά ην δπλαηφλ, λα κελ παξεκπνδίδεη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 
 Άξζξν 6ν :   Αλαζεώξεζε ηηκώλ  

Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 
Άξζξν 7ν : Σξόπνο πιεξσκήο 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 
κε ηελ ππεξεζία γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ.  Δπίζεο ζα 
πξέπεη λα ηεξεί εκεξνιφγην θαη λα ηξαβά θσηνγξαθίεο πξηλ θαη κεηά ηελ εξγαζία. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο ε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζην 
πνζφλ πνπ ζα δηακνξθσζεί, κεηά ηελ πξνζθνξά πνπ ζα δψζεη επί ηεο ηηκήο ηνπ 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο), 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη κεηνδφηεο. 
Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη θαη ηκεκαηηθά χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ 
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ θαη αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, εθφζνλ δελ 
ππάξρνπλ λνκηθά θνιιήκαηα θαη κεηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν απφ ηνλ επίηξνπν ηνπ 
ειεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ  ζχκθσλα κε ηνλ λ.  3202/2003 
ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε.  
Άξζξν 8ν :   Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο 
αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη 
θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
Άξζξν 9ν :   Δπίιπζε δηαθνξώλ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
Υαληά Ννέκβξηνο 2018 
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Ο πξντζηάκελνο Γ/λζεο  .         Ο πξντζηάκελνο  Σκήκαηνο    Η κειεηήηξηα   
Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ     Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ  
        & Καζαξηφηεηαο                 
        Γήκνπ Υαλίσλ 

 

 
ηέιηνο ηακαηνπιάθεο  ηξάηνο Πνπκπιάθεο  Μαξία Σζηξαλησλάθε 
      Σερ. Γεσπφλνο   Γεσπφλνο 
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Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Γήκνο  : ΥΑΝΙΩΝ 

   

     
Δξγν : : ΒΟΣΑΝΙΜΑΣΑ 

  

      
 ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 2018-2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 
       

   
Κσδηθφο 

 
Κσδηθφο 

 
Μνλ. Σηκή Γαπάλε (Δπξψ) 

   
Αξζξνπ 

 
Αλαζεψξεζεο Mεηξ. Μνλάδαο 

  ΑΑ 

   
A.T. 

  
Πνζφηεηα 

  

        
(Δπξψ) Μεξηθή Οιηθή 

         
Γαπάλε Γαπάλε 

1 

  
3 4 5 

 
6 8 9 10 

1. ΒΟΣΑΝΙΜΑΣΑ 
ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ 

        1 

  
ΝΑΠΡ Σ06.1 1 ΠΡ 5551 

 
ζηξ. 180,00 720,00 

 
2 

  

ΝΑΠΡ 
Σ06.3.1 2 ΠΡ 5371 

 
ζηξ. 45,00 225,00 

 ρνξηνθνπηηθφ κεράλεκα πεδνχ 

        ρεηξηζηή ζε κε θπηεπκέλνπο 
ρψξνπο 

        
3 

  

ΝΑΠΡ 
Σ06.3.2 3 ΠΡ 5371 

 
ζηξ. 60,00 2.700,00 

 ρνξηνθνπηηθφ κεράλεκα πεδνχ 

        ρεηξηζηή ζε άιζε, πάξθα, 
πιαηείεο 

        θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο 

         
4 

  

ΝΑΠΡ 
Σ08.1.1 4 ΠΡ 5390 

 
ζηξ. 20,00 1.080,00 

 Καζαξηζκφο ρψξνπ θπηψλ ζε 
άιζε, 

        πάξθα, πιαηείεο θαη ειεχζεξνπο 

        ρψξνπο 

          
5 

  

ΝΑΠΡ 
Σ08.2.1 5 ΠΡ 5390 

 
ζηξ. 20,00 4.400,00 

 Καζαξηζκφο πεξηβάιινληνο 
ρψξνπ 

        (αθχηεπηεο επηθάλεηεο, 

         πιαθφζηξσηα θιπ),  ζε άιζε, 

        πάξθα, πιαηείεο θαη ειεχζεξνπο 

        ρψξνπο 

          ύλνιν 1. ΒΟΣΑΝΙΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ 

     
9.125,00 9.125,00 

       
Αζξνηζκα 

 
9.125,00 

       
ΦΠΑ 

 
24,00 % 2.190,00 

       
Γεληθό ύλνιν 

 
11.315,00 

    
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

  
ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

   Υαληά  23-11-2018 

  
 Υαληά  23-11-2018 

  
Υαληά  23-11-2018 

 
Οη κειεηεηέο 

   

Οη 
ειεγθηέο 

   
Ο Γηεπζπληήο 

 Μαξία Σζηξαλησλάθε/ 
Γεσπφλνο 

 
ηξάηνο Πνπκπιάθεο/ Σερ. Γεσπφλνο ηέιηνο ηακαηνπιάθεο 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Δ/ΝΗ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Α.Φ.Μ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΣΗΛΦΑΞ.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
email.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ : 

 «ΒΟΣΑΝΙΜΑΣΑ  ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Δ/ΘΜΙΑΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ»……………………..………………………….ΕΤΡΩ ΜΕ 

Φ.Π.Α 24%. 

 
 
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                            

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η          

Δ/ΝΗ: ΚΡΙΑΡΗ 40 (1
Ο

 ΟΡΟΦΟ) 

 ΧΑΝΙΑ Σ.Κ.73135  

Σηλ: 28213 41773 

Fax:28213 41786 

 email: schepitropi2@chania.gr 

ΣΙΣΛΟ : «ΒΟΣΑΝΙΜΑΣΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   11.315,00 ΕΤΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α 24% 
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