
 

 

ΠΡΟ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ «ΤΝΣΗΡΗΗ 18 

ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ 

ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2020» προχπολογιςμοφ   5.952,00€ με ΦΠΑ 24 %. 

 

Η Σχολικι Επιτροπι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων προςκαλεί  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

να κατακζςει προςφορά για  τθν υπθρεςία «ΤΝΣΗΡΗΗ 18 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ 

ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2018-19» 

προχπολογιςμοφ 5.952,00 € με ΦΠΑ 24 %. 

 

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

ΡΩΤΟ) . 

 

Οι προςφορζσ κα γίνονται δεκτζσ  μζχρι τθν Δευτζρα  09/12/2019 ϊρα 10.30 π.μ. ςτο γραφείο τθσ Σχολικισ 

Επιτροπισ οδόσ Κριάρθ 40, 1
οσ

 όροφοσ. 

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 πρόςκλθςθσ, 

δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ), 

ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
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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 : 28/11/2019 

Αρ. Πρωτ. : 1645 

ΑΔΑ: 7ΧΔΛΟΚΞΨ-5ΗΓ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.11.28 10:29:59
EET
Reason:
Location: Athens

19PROC005927461 2019-11-28



Μζςα ςτο φάκελο μαηί με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα υπάρχει ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν 

ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 

 

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, παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ 

αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1.Ποινικό μθτρϊο ι Υπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου 
ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωςθ 
νομικοφ προςϊπου θ προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται εκ μζρουσ του νομίμου εκπροςϊπου 
του, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ 
εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα 
Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.(άρκρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 7αγ του άρκρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ. (άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.7αδ του άρκρου 43 του 
Ν.4605/2019) 

 

2. Φορολογικι ενθμερότθτα 

3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, 

άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ,  εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι τουσ. (άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.7αδ του άρκρου 43 

του Ν.4605/2019) 

 

4. Εφόςον πρόκειται για  νομικό πρόςωπο, αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του νομικοφ προςϊπου 

(άρκρο 93 του Ν.4412/2016)  
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5. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, που κα ζχει εκδοκεί ζξι (6) το πολφ μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, περί εγγραφισ του ςε αυτό. 

 

6.Πιςτοποίθςθ του προςφζροντοσ, εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ των προςφορϊν, κατά ISO 9001:2008 ι 

2015 που να αφορά ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ ανελκυςτιρων. Ιςοδφναμεσ πιςτοποιιςεισ γίνονται 

δεκτζσ φςτερα από εξζταςθ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

 

7. 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. 

 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Ο διαγωνιςμόσ διεξαχκεί ςτα γραφεία Σχολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων οδόσ Κριάρθ 40 

(1
οσ

 όροφοσ) Τ.Κ. 73135 Χανιά, τθν Δευτζρα  09/12/2019 και  ϊρα 10.30 π. μ. ϊρα λιξθσ επίδοςθσ προςφορϊν 

ενϊπιον του αρμόδιου οργάνου  τθσ ςχολικισ επιτροπισ, όπου κα ακολουκιςει θ αποςφράγιςθ τουσ. 

 

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 Δευτζρα  09/12/2019 και  ϊρα 10.30 π. μ. Οι εν λόγω προςφορζσ πρωτοκολλοφνται ζτςι ϊςτε να 

αποδεικνφεται θ θμερομθνία παραλαβισ. Οι ταχυδρομικζσ προςφορζσ παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτο γραφείο τθσ ςχολικισ επιτροπισ  με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθ 

διενζργεια του διαγωνιςμοφ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςισ τουσ 

πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ προκιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν μαηί με τισ 

άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία. 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται εκπρόκεςμα δεν γίνονται δεκτζσ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ  

 

Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ για όλθ τθν διάρκεια τθσ  παροχισ τθσ υπθρεςίασ. 
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Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζτουν ςυμπλθρωμζνο το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ που 

επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. Οι τιμζσ  κα αναγράφονται 

αρικμθτικϊσ  και ολογράφωσ . 

 

Για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν λαμβάνεται υπ' όψθ θ τιμι ςυνόλου με  ΦΡΑ 24% 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.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Η αξιολόγθςθ των  προςφορϊν κα γίνει από το αρμόδιο όργανο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ του Δ Χανίων. Ανάδοχοσ  κθρφςςεται  αυτόσ που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι. 

Εάν περιςςότεροι του ενόσ προςφζρουν τθν ίδια τιμι, διενεργείται κλιρωςθ μεταξφ τουσ.  

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η αξία τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κα καταβάλλεται μζςα ςε χρόνο 30 ΗΜΕΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΩΝ ΑΡΠ ΤΗΝ 

ΡΑΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και τθν ολοκλιρωςθ  όλων των 

απαιτοφμενων από τθν κείμενθ νομοκεςία ελζγχων και διαδικαςιϊν. 

 

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. 
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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. 

 

Πλθροφορίεσ  

 

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. 

 

Σασ επιςυνάπτουμε τα τεφχθ:  α) τθσ τεχνικισ περιγραφισ – ςυγγραφι υποχρεϊςεων- β) του ενδεικτικοφ 

προχπολογιςμοφ γ) του εντφπου οικονομικισ προςφοράσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

πρόςκλθςθσ. 

ΧΑΝΙΑ 28/11/2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 
ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  

 Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά τθν υπθρεςία «ΤΝΣΗΡΗΗ 18 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ 
(1) ΣΩΝ  ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ  ΕΣΟ 2020» 
 
Συγκεκριμζνα θ υπθρεςία ςυντιρθςθσ αφορά  11 ανελκυςτιρεσ και 1 αναβατόριο ΑΜΕΑ ιδθ εγκατεςτθμζνων 
ςτισ παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ: 
 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ/ΣΧ. ΣΥΓΚΟΤΗΜΑ Δ/ΝΣΗ ΑΙΘΜΟΣ 
ΑΝΕΛΚΤΣΗΡ

ΩΝ 

1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ 25
θσ

 ΜΑΤΙΟΥ, ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ 1 

2 1ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΑΣΙΜΟΥ ΡΑΔΑΛΗ ,ΝΕΑ ΧΩΑ ΧΑΝΙΩΝ 1 

3 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΑΣΙΜΟΥ ΡΑΔΑΛΗ ,ΝΕΑ ΧΩΑ ΧΑΝΙΩΝ 1 

4 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ 18, ΚΟΥΜΡΕΛΗ 1 

5 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΑΗ 1, ΧΑΝΙΑ 1 

6 ΕΡΑΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΟΥΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 3 

7 2
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΟΥΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 

8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΑΑΤΣΟ ΧΑΝΙΩΝ ζνα 
αναβατόριο 

ΑΜΕΑ 

9 ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΑΑΤΣΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 

 
Και 7 ανελκυςτιρων που  κα εγκαταςτακοφν εντόσ του 2020 ςτα παρακάτω ςχολεία: 
 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ/ΣΧ. ΣΥΓΚΟΤΗΜΑ Δ/ΝΣΗ ΑΙΘΜΟΣ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗ
ΩΝ ΡΟΥ ΘΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘ

ΟΥΝ ΤΟ 
2020 

1 2ο ΕΡΑΛ ΧΑΝΙΩΝ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 94 1 

2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΔΑΣ ΕΘΝΑΧΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 1 

3 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΜΜ. ΜΟΥΝΤΑΚΗ 1, ΑΜΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 2 

4 4ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΕΜΜ. ΜΟΥΝΤΑΚΗ 1, ΑΜΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 1 

5 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΤΕΩΝ 2, ΧΑΝΙΑ 1 

6 3ο  -4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΤΕΩΝ 2, ΧΑΝΙΑ 1 

 
 
 
 

 

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 

e-mail: schepitropi2@chania.gr 

«ΤΝΣΗΡΗΗ 18 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 

ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ 

ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2020» 

 

 

Προχπολογιςμόσ: 5.952,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

Χρθματοδότθςθ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
1. Για όλουσ τουσ εγκατεςτθμζνουσ ανελκυςτιρεσ θ ςυντιρθςθ είναι υποχρεωτικι. 
2. Η ςυντιρθςθ κα περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαςτιματα ζλεγχο των θλεκτρικϊν και μθχανικϊν 
διατάξεων αςφάλειασ, κακϊσ και των υπόλοιπων εξαρτθμάτων του ανελκυςτιρα, για εξακρίβωςθ και εκτίμθςθ 
αναςφαλοφσ λειτουργίασ, ςτθν οποία μπορεί να οδθγθκεί θ εγκατάςταςθ του ανελκυςτιρα εξαιτίασ μιασ 
φκοράσ, βλάβθσ ι και απορφκμιςθσ των μθχανικϊν ι/και θλεκτρικϊν διατάξεων αςφαλείασ και των λοιπϊν 
εξαρτθμάτων αυτοφ. Θα περιλαμβάνει ακόμθ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ αςφαλοφσ 
λειτουργίασ με εξάλειψθ των βλαβϊν και των απορυκμίςεων, κακϊσ επίςθσ τον κακαριςμό και τθ λίπανςθ, 
όπου χρειάηεται, όλων των εξαρτθμάτων ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τισ υποδείξεισ των 
καταςκευαςτϊν των εξαρτθμάτων και των διατάξεων αςφαλείασ. 
3. Το πρόγραμμα για τθ ςυντιρθςθ διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ που προβλζπονται 
από τισ διατάξεισ που ίςχυαν κατά τθν εποχι εγκατάςταςθσ του ανελκυςτιρα . 
4. Κάκε ανελκυςτιρασ κα ςυντθρείται περιοδικά με ςυχνότθτα 1 φορά το μινα. 
5. Η χρονικι διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ του ανελκυςτιρα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) λεπτά 
τθσ ϊρασ ι όςο περιςςότερο απαιτθκεί κατά τθν κρίςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ. 
6. Τακτικό πρόγραμμα ςυντθριςεων κα ςυντάςςεται από τον υπεφκυνο ςυντθρθτι ςφμφωνα με τον  αρικμό 
ςυντθριςεων που ζχει ςυμφωνθκεί με τθ ςχολικι επιτροπι.  
 
Ο ζλεγχοσ των ανελκυςτιρων κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω μζρθ εγκαταςτάςεωσ: 

 Τοιχϊματα φρζατοσ οροφισ και πυκμζνοσ. 

 Ιςοηυγιςμόσ ευκυντθρίων ράβδων. 

 Εφκαμπτο καλϊδιο κυτίο ςυνδζςεωσ. 

 Διακόπτεσ αςφαλείασ φρζατοσ. 

 Συςκευι αρπάγθσ και θ λειτουργία του διακόπτθ αυτισ.  

 Διακόπτεσ τζρματοσ και κινθτοφ δαπζδου. 

 Σθμεία προςδζςεωσ ςυρματόςχοινων. 

 Κατάςταςθ ςυρματόςχοινων ολίςκθςθ. 

 Λίπανςθ κινοφμενων εξαρτθμάτων. 

 Ωνομζτρθςθ κυκλωμάτων για τυχόν διαρροι. 

 Επαφζσ θλεκτρονόμων οροφϊν, όπωσ επίςθσ και των θλεκτρονόμων ανόδου – κακόδου. 

 Επαφζσ θλεκτρικζσ θλεκτρονόμοσ διαφυγισ. 

 Ομαλι λειτουργία κϊδωνοσ κίνδυνου. 

 Κατάςταςθ αςφαλειϊν.  

 Φωτιςμόσ καλαμίςκου του μθχανοςταςίου, τροχαλιοςτάςιου και φρζατοσ 

 Αεριςμόσ του καλαμίςκου του μθχανοςταςίου. 

 Ελεγχόμενα μζρθ εγκαταςτάςεωσ αναβατορίου ςκάλασ ΑΜΕΑ 

όπωσ αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι. 
 

 Ο ζλεγχοσ του αναβατορίου Α.ΜΕΑ. κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ: 
 

  λίπανςθ κινθτϊν μερϊν 

  ζλεγχοσ βαλβίδων 

  ζλεγχοσ υδραυλικοφ εμβόλου 

  ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιϊν 

  ζλεγχοσ φρζνων 

 ζλεγχοσ υδραυλικοφ κυκλϊματοσ 

 ζλεγχοσ τερματικϊν διακοπτϊν αςφαλείασ 

  ζλεγχοσ προςτατευτικϊν μπαρϊν 

  ζλεγχοσ πλατφόρμασ μεταφοράσ 
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και ότι άλλο απαιτείται για τθν αςφαλι λειτουργία του. 
 
 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
1. Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ς’ ζναν ανελκυςτιρα γίνονται αποκλειςτικά και μόνο από ςυνεργείο ςυντιρθςθσ, 
το οποίο ζχει τθν απαιτοφμενθ άδεια από τθν Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, 
ζχει καταχωρθκεί ςτο μθτρϊο ςυντιρθςθσ που τθρεί θ Διεφκυνςθ αυτι και διακζτει τα κατάλλθλα όργανα, 
μζςα και προςωπικό. 
2. Το κινθτό ςυνεργείο ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων πρζπει να αποτελείται από τουλάχιςτον ζναν θλεκτροτεχνίτθ 
Δ’ ειδικότθτασ και ζναν βοθκό θλεκτροτεχνίτθ Δ’ ειδικότθτασ ι θλεκτροτεχνίτθ Δ’ ειδικότθτασ.  
ειδικότθτασ.  
3. Σε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα δεν πραγματοποιοφνται, από παράλειψθ του ςυντθρθτι οι ελάχιςτεσ 
ςυντθριςεισ που προβλζπονται ςτθν παροφςα για τον ςυγκεκριμζνο τφπο ανελκυςτιρα, ι δεν τθρείται θ 
ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ των ςαράντα πζντε λεπτϊν τθσ ϊρασ, ο Διμοσ Χανίων ι θ ςχολικι 
επιτροπι μπορεί να αναφζρεται ςτθν αρμόδια Νομαρχιακι Υπθρεςία που ζχει εκδϊςει τθν άδεια του 
ςυνεργείου ςυντιρθςθσ και το ζχει εγγεγραμμζνο ςτο Μθτρϊο που τθρεί. 
4.Κάθε κινηηό ζυνεργείο μπορεί να πραγμαηοποιεί ηην ζυνηήρηζη μέχρι διακοζίων ζαράνηα (240) 

ανελκυζηήρων. 
 
ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Η παροχι τθσ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων και του αναβατόριου ΑΜΕΑ  κα είναι 
διάρκειασ 10 μθνϊν (δθλ για το διάςτθμα από 1

θ
 Ιανουαρίου 2020 ζωσ και 31

θ
 Δεκεμβρίου 2020 εκτόσ του 

διαςτιματοσ από 1
θ
 Ιουλίου 2020 ζωσ και 31

θ
 Αυγοφςτου 2020 και κα γίνεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα 

άρκρα: 4 «Συντιρθςθ», 5 «Συνεργεία Συντιρθςθσ» και 6 «Υποχρεϊςεισ ςυντθρθτι», τθσ με αρικμό Φ9.2/Οικ. 
28425 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Φ.Ε.Κ. 2604/Βϋ/22-12-2008) «Συμπλιρωςθ διατάξεων ςχετικά με τθν 
εγκατάςταςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ και αςφάλεια ανελκυςτιρων» όπωσ διορκϊκθκε (Φ.Ε.Κ. 424/Βϋ/10-03-
2009).  
 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
1. (α) Για τθν εξαςφάλιςθ ςωςτισ και υπεφκυνθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρα, ο 
υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ του ςυνεργείου ι των ςυνεργείων πραγματοποιεί τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ ςυντιρθςθσ 
και ενθμερϊνει ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ το βιβλιάριο ςυντιρθςθσ. 
(β) Στο βιβλιάριο ςυντιρθςθσ το οποίο κεωρείται από τθν Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Νομαρχιακισ 
Αυτοδιοίκθςθσ μόνο κατά τθν φάςθ τθσ αρχικισ καταχϊρθςθσ, αναγράφονται οι υποχρεϊςεισ του ςυντθρθτι 
και οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ και καταχωροφνται τα πλιρθ ςτοιχεία του ανελκυςτιρα, του ςυντθρθτι και του 
εκάςτοτε φορζα ελζγχου. Στο βιβλιάριο καταχωροφνται όλεσ οι ςθμαντικζσ ενζργειεσ επί του ανελκυςτιρα 
(ζλεγχοι, ςυντιρθςθ και μεταβολζσ ςτθ ςυντιρθςθ, μετατροπζσ, ατυχιματα, υποδείξεισ του ςυντθρθτι προσ 
τον ιδιοκτιτθ ι τον διαχειριςτι ι το νόμιμο εκπρόςωπό τουσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια για τθν 
παρακολοφκθςθ του ιςτορικοφ του ανελκυςτιρα) και πρζπει να είναι διακζςιμο ςε ηιτθςθ των Αρχϊν και των 
αναγνωριςμζνων φορζων κατά τουσ ζκτακτουσ ι περιοδικοφσ ελζγχουσ. Η κεϊρθςθ κατά τθν φάςθ τθσ 
καταχϊρθςθσ δεν νομιμοποιεί το περιεχόμενο του βιβλιαρίου το οποίο αποτελεί ευκφνθ του ςυντθρθτι. 
2. Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ παρίςταται και ενθμερϊνει το βιβλιάριο ςυντιρθςθσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
αποκατάςταςθσ ςοβαρϊν βλαβϊν, αντικατάςταςθσ και αλλαγισ εξαρτθμάτων και ςτοιχείων του ανελκυςτιρα. 
Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ οφείλει να παρίςταται κατά τον περιοδικό ζλεγχο ενόσ ανελκυςτιρα και να 
ςυνδράμει ςτθ διεξαγωγι του. 
3. Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ υποχρεοφται να παρίςταται μετά από ζγγραφθ κλιςθ του κατά τθ διενζργεια 
ζκτακτων ελζγχων ςτα πλαίςια καταγγελιϊν ι ατυχθμάτων . Οι υπθρεςίεσ που παρζχει, ςτα πλαίςια τθσ 
παροφςασ παραγράφου, δεν επιφζρουν καμία οικονομικι επιβάρυνςθ ςτον ιδιοκτιτθ ι το διαχειριςτι του 
κτιρίου όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο ανελκυςτιρασ. 
4. Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ μεριμνά και ενθμερϊνει τον ιδιοκτιτθ ι διαχειριςτι ι τον νόμιμο εκπρόςωπο τουσ 
για τισ απαραίτθτεσ επιςκευζσ λιψθ αναγκαίων μζτρων, ςφμφωνα πάντα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά τθν 
εποχι εγκατάςταςθσ του ανελκυςτιρα. Ειδικότερα, ςτθ περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ ι ο διαχειριςτισ ι ο 
νόμιμοσ εκπρόςωποσ τουσ δεν ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ του υπεφκυνου ςυντθρθτι για επιςκευζσ ι 
λιψθ αναγκαίων μζτρων ςτον ανελκυςτιρα και προκαλείται κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια των χρθςτϊν, αυτόσ 
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υποχρεοφται να διακόψει τθ λειτουργία του εν λόγω ανελκυςτιρα και ταυτόχρονα να ενθμερϊςει, 
αιτιολογϊντασ για τθ διακοπι, τον παραπάνω ιδιοκτιτθ ι τον διαχειριςτι ι τον νόμιμο εκπρόςωπό τουσ και τθ 
Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ για να προβεί ςτον ζλεγχο και ςτισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Επίςθσ, μπορεί να διακόπτει τθ ςυνεργαςία του 
με τον ιδιοκτιτθ ι το διαχειριςτι ι το νόμιμο εκπρόςωπό τουσ και ο τελευταίοσ να ανακζτει τθ ςυντιρθςθ του 
ανελκυςτιρα ςε άλλο υπεφκυνο ςυντθρθτι ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 
του άρκρου 8 τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Σε περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ ι ο διαχειριςτισ ι ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τουσ δεν ςυμφωνεί με τθν εκτίμθςθ του ςυντθρθτι, ζχει το δικαίωμα να απευκυνκεί ςε φορζα 
ελζγχου τθσ επιλογισ του ι ςε ειδικό πραγματογνϊμονα του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ, ο οποίοσ 
υποχρεοφται εντόσ 60 θμερϊν να γνωματεφςει τελεςίδικα για το κζμα που ζχει προκφψει, θ δε Διεφκυνςθ 
Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ να εφαρμόςει τα αναφερόμενα ςτθ γνωμάτευςθ. Σε 
περίπτωςθ οριςτικισ διαφωνίασ μεταξφ ςυντθρθτι και ιδιοκτιτθ ι διαχειριςτι ι του νόμιμου εκπροςϊπου 
τουσ, θ διακοπι τθσ ςυνεργαςίασ κα πρζπει να γίνει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ διαπίςτωςθ αυτι. 
5. Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει εγγράφωσ τουσ εκάςτοτε ιδιοκτιτεσ ι διαχειριςτζσ για 
τθν υποχρζωςι τουσ να ανακζςουν τον ζλεγχο (αρχικό, περιοδικό, τακτικό, μετά από ατφχθμα, μετά από 
ςοβαρζσ τροποποιιςεισ ι αντικαταςτάςεισ ςτοιχείων, εξαρτθμάτων, μθχανιςμϊν ι και χριςθσ του 
ανελκυςτιρα) ςε αναγνωριςμζνο φορζα ελζγχου ανελκυςτιρων. 
6. Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ υποχρεοφται κατά τθν ανάλθψθ τθσ ςυντιρθςθσ να παραδίδει επικυρωμζνο 
αντίγραφο τθσ άδειασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ που ζχει εκδοκεί επ’ ονόματι του ςτον ιδιοκτιτθ ι ςτο 
διαχειριςτι ι ςτο νόμιμο εκπρόςωπό τουσ. 
7. Ο υπεφκυνοσ ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρα πρζπει να διατθρεί τα παρακάτω: 
(α) Βιβλίο – μθτρϊο των ανελκυςτιρων ςελιδοποιθμζνο και κεωρθμζνο από τθν Υπθρεςία Ανάπτυξθσ τθσ 
Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτθν περιοχι τθσ οποίασ υπάγεται θ ζδρα του ςυντθρθτι, ςτο οποίο 
αναγράφονται τα ςτοιχεία κάκε ανελκυςτιρα, ο αρικμόσ των ςτάςεων και το είδοσ του κτιρίου, του οποίου 
αναλαμβάνεται ι διακόπτεται θ ςυντιρθςθ (αρικμόσ φακζλου τθσ Υπθρεςίασ, αρικμόσ αδείασ, φορζασ ελζγχου, 
αρικμόσ καταχϊρθςθσ, πλιρθ διεφκυνςθ κτιρίου). 
(β) Βιβλίο – θμερολόγιο καταχϊρθςθσ των ςυντθριςεων ςελιδοποιθμζνο και κεωρθμζνο ωσ ανωτζρω ςτο 
οποίο καταχωροφνται οι πραγματοποιοφμενεσ κάκε μζρα ςυντθριςεισ. 
(γ) Μόνιμθ ζδρα με αυτόματο τθλεφωνθτι για αναγγελία βλαβϊν ολόκλθρο το 24ωρο. Η μόνιμθ ζδρα είναι ίδια 
για όλα τα κινθτά ςυνεργεία. 
(δ) Κατάλλθλο χϊρο και εξοπλιςμό από όργανα και εργαλεία που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των 
ςυντθριςεων και ελζγχων. 
8. Σε περίπτωςθ παραίτθςθσ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ από τθ ςυντιρθςθ του ανελκυςτιρα, υποχρεοφται να 
ενθμερϊνει, εγγράφωσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι είκοςι (20) τουλάχιςτον μζρεσ προ τθσ παραιτιςεωσ τον 
ιδιοκτιτθ ι τον διαχειριςτι ι αυτόν που τον υποκακιςτά ςτθ διαχείριςθ του κτιρίου και να υποβάλλει ςτο 
διάςτθμα αυτό τθν παραίτθςθ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/86, ςτθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ για τθν 
ενθμζρωςθ του Μθτρϊου των ςυνεργείων ςυντιρθςθσ. 
9. Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ του ανελκυςτιρα υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ τον ιδιοκτιτθ ι 
διαχειριςτι ι τον νόμιμο εκπρόςωπό τουσ, τρεισ (3) μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, για τθ διενζργεια του 
αρχικοφ ι περιοδικοφ ελζγχου . 
 
 

ΧΑΝΙΑ 28/11/2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για τθν υπθρεςία «ΣΥΝΤΗΗΣΗ 18 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΤΟΙΟΥ 

ΑΜΕΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020» 

είναι: 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ/ΑΝΑ
ΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Ε ΕΤΡΩ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α 24%  (ΚΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΤΝΣΗΡΗΗ) 

ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟΤ Ε ΕΤΡΩ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α 
24% Ε ΕΤΡΩ 
 (ΑΡ. ΑΝΕΛ./ΑΝΑΒ. * ΚΟΣΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ *10 (ΜΗΝΕ) 

1 18 

25,00 4.500,00 

2 
1 ΑΝΑΒΑΤΟΙΟ 

Α.ΜΕ.Α 

30,00 300,00 

ΣΥΝΟΛΟ 19 

 4.800,00 

 
Φ.Π.Α 24% 

 
1.152,00 

 
ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 

 
5.952,00 

 
Το παραπάνω ποςό αντιςτοιχεί ςτθ ςυντιρθςθ μετά και τθν τοποκζτθςθ και των 7 νζων ανελκυςτιρων.  
Η μθνιαία αμοιβι ςυντιρθςθσ κα προκφπτει από τον αρικμό των κάκε φορά  ελεγχόμενων ανελκυςτιρων. 
 
Αν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ χρειαςτεί οποιοδιποτε ανταλλακτικό ι εκτζλεςθ κάποιασ εργαςίασ που 
δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ  , θ πλθρωμι κα γίνει μετά από ςυνεννόθςθ με τθ ςχολικι 
επιτροπι για ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ προμικειασ υλικοφ και εργαςίασ. 

ΧΑΝΙΑ 28/11/2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 

 

 

 

 

 

 

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 

e-mail: schepitropi2@chania.gr 

«ΤΝΣΗΡΗΗ 18 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 

ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ 

ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2018-2019» 

 

Προχπολογιςμόσ: 5.952,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

Χρθματοδότθςθ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ………………………………………………………………………………………………………………………………..…,  

Δ/ΝΣΗ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…, 

ΤΗΛ.…………………………………………………………………………….., FAX……………………………………………………………………………. 

Α.Φ.Μ………………………………………………….Δ.Ο.Υ………………………………………………………………………………………………. 

Email.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ/ 

ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟΤ ΑΜΕΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Ε ΕΤΡΩ 

ΧΩΡΙ Φ.Π.Α  24% Ε ΕΤΡΩ  

(ΚΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ)  

ΕΣΗΙΑ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟΤ Ε ΕΤΡΩ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α 24% Ε ΕΤΡΩ 

 (ΑΡ. ΑΝΕΛ./ΑΝΑΒ. * ΚΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ *10 (ΜΗΝΕ) 

1 18 
  

2 1(ΑΜΕΑ) 
  

 ΣΥΝΟΛΟ 9 
  

 

Φ.Ρ.Α 24% 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α 24% 

(Αρικμθτικά και ολογράφωσ) 

  

 

 

 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

Χανιά  ……../………./2019 

(Σφραγίδα - Υπογραφι) 
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