
 

«ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΣΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΑ ΚΛΕΙΣΑ ΧΟΛΙΚΑ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΑ ΚΟΤΜΠΕ, ΑΜΠΕΡΙΑ, ΧΡΤΟΠΗΓΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ» 

 

ΠΡΟ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Η χολικι Επιτροπι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων  προτίκεται να ανακζςει τθν υπθρεςία 

κακαριότθτασ  των κλειςτϊν ςχολικϊν γυμναςτθρίων ΚΟΤΜΠΕ (Δ/ΝΗ ΑΠΣΕΡΩΝ 2), ΑΜΠΕΡΙΑ 

(Δ/ΝΗ ΕΜΜ. ΜΟΤΝΣΑΚΗ 1), ΧΡΤΟΠΗΓΗ (ΧΡΤΟΠΗΓΗ) και ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ (ΠΡΟΦΗΣΗ 

ΗΛΙΑ ΑΚΡΩΣΗΡΙ) για το διάςτθμα από 11/11/2019 ζωσ και 30/06/2020 ςε ιδιωτικό φορζα. 

 

Οι αιτοφμενεσ  θμζρεσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ είναι κάκε Δευτζρα –Σετάρτθ-Παραςκευι 

(εξαιρουμζνων των αργιϊν) για τισ παρακάτω θμερομθνίεσ: 

 

Νοζμβριοσ 2019:  11,13,15,18,20,22,25,27,29 

Δεκζμβριοσ 2019:  2,4,6,9,11,13,16,18,20, 

Ιανουάριοσ 2020: 8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 

Φεβρουάριοσ 2020:  3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28 

Μάρτιοσ 2020:  4,6,9,11,13,16,18,20,23,27,30 

Απρίλιοσ 2020:  1,3,6,8,10,13,15,27,29 

Μάιοσ 2020:  4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29 

Ιοφνιοσ 2020:  1,3,5,10,12,15,17,19,22,24,26,29 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακαρίηει τισ παραπάνω θμζρεσ για διάςτθμα 3 ωρϊν  κάκε ςχολικό 

γυμναςτιριο και τισ τουαλζτεσ του, που είτε βρίςκονται εντόσ του χϊρου του γυμναςτθρίου 
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(ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΑ ΑΜΠΕΡΙΑ, ΚΟΤΜΠΕ, ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ) είτε εκτόσ του χϊρου του γυμναςτθρίου 

(ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΡΤΟΠΗΓΗ). 

 

Ο χρόνοσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ κα πρζπει να είναι από τισ 6.00 π.μ. ζωσ τισ 9.00 π.μ., ζτςι ϊςτε 

να παραδίδονται οι χρθςιμοποιοφμενοι χϊροι κακαροί για χριςθ από τθ ςχολικι κοινότθτα. 

 

Για τθν πιςτοποίθςθ και πλθρωμι τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να 

προςκομίηει μζχρι τισ επτά του επόμενου μινα βεβαίωςθ παροχισ υπθρεςίασ  ανά ςχολικό 

γυμναςτιριο, όπου κα αναγράφονται οι θμερομθνίεσ και οι ϊρεσ παροχισ τθσ εργαςίασ με 

υπογραφι από το δ/ντι κάκε ςχολικισ μονάδασ όπου ανικει κάκε γυμναςτιριο. 

 

Για τθν παραπάνω υπθρεςία θ ςχολικι επιτροπι κα διακζςει το ποςό των 6.324,00 ευρϊ 

ςυμπεριλαμβανομζνου  Φ.Π.Α 24%.  

 

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

ΣΕΤΧΟ ΠΡΩΣΟ) ςτον ςυμμετζχοντα που κα κατακζςει τθ χαμθλότερθ προςφορά . ε περίπτωςθ 

ίδιων προςφορϊν κα γίνει κλιρωςθ ενϊπιο του αρμόδιου οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

 

 Οι προςφορζσ  κα γίνονται δεκτζσ  μζχρι τθν Πέμπτη  07/11/2019 ώρα 10 .00 π.μ. ςτο γραφείο τθσ 

χολικισ Επιτροπισ οδόσ Κριάρθ 40, 1οσ όροφοσ. 

 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να αφοροφν τον κακαριςμό και των τεςςάρων γυμναςτθρίων για όλο το 

χρονικό διάςτθμα παροχισ τθσ υπθρεςίασ διαφορετικά δεν κα γίνονται δεκτζσ. 

 

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, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να 

προςκομίςουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. 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. 

2. Αποδεικτικό Φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι. 
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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 

προςϊπου (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 ςϋαυτό. 

 

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 πλθροφν τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται  ςτα δικαιολογθτικά 1-6 

τθσ πρόςκλθςθσ (ςφμφωνα με τθν  παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016),  και κα τα 

προςκομίςουν πριν τθν υπογραφι τθν ανάκεςθσ  αν αναδειχκοφν μειοδότεσ. 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 28213-41773, κακϊσ και ςτο website του Διμου Χανίων 

www.chania.gr. 

 

 

 

ΧΑΝΙΑ 01/11/2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δ. ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σθσ επιχείρθςθσ …………………………………………………………………………………………………………………,με  

Α.Φ.Μ. ……………………………………………………………………………Δ.Ο.Τ. …………………………………………..με 

 ζδρα ……………………………………………..…, οδόσ ……………………………………….…………., αρικμόσ ………,  

τθλζφωνο ………………………………………………………….……., fax………………………………………, 

 email………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Για τθν υπθρεςία  τθσ κακαριότθτασ  των κλειςτϊν ςχολικϊν γυμναςτθρίων ΚΟΤΜΠΕ, ΑΜΠΕΡΙΑ, 

ΧΡΤΟΠΗΓΗ και ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ για το διάςτθμα από 11/11/2019 ζωσ και 30/06/2020  , 

προςφζρω  το ποςό των                      ευρϊ με Φ.Π.Α 24%. 

ΧΑΝΙΑ……./……/2019 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

(ςφραγίδα –υπογραφι) 

 

 

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 

                             email schepitropi2@chania.gr 

« ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΑ ΚΛΕΙΣΑ 

ΧΟΛΙΚΑ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΑ ΚΟΤΜΠΕ, ΑΜΠΕΡΙΑ, 

ΧΡΤΟΠΗΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ» 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 6.324,00 ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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