
 
 

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

 
ΠΡΟΚΛΑΛΕΙ 

 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, 

 
 

 Να υποβάλλει οικονομικι προςφορά  για τθν ανάκεςθ τθσ εργαςίασ  «Βοτανίςματα ςτα ςχολεία  

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων», ςφμφωνα με τθν Σεχνικι Ζκκεςθ  τθσ Διεφκυνςθσ Πραςίνου & 

Κακαριότθτασ του Διμου Χανίων και τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τον ενδεικτικό προχπολογιςμό και το 

υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ που τθ ςυνοδεφουν. 

 

Η ςυνολικι δαπάνθ για τθν παραπάνω εργαςία ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των  13.261,80 € με το Φ.Π.Α. 24% 

και κα χρθματοδοτθκεί τισ επιχορθγιςεισ ΚΑΠ που λαμβάνει θ ςχολικι επιτροπι από το Διμο Χανίων. 

 

Οι προςφορζσ κα γίνονται δεκτζσ μζχρι τθ Σρίτθ 4 Αυγοφςτου 2020 και ϊρα 11.00 π.μ. ςτο  γραφείο τθσ χολικισ 

Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων οδόσ Κριάρθ 40 1
οσ

 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) 
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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. 

 

ε περίπτωςθ που δεν μποροφν να προςκομιςτοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά κατά τθν θμζρα του 

διαγωνιςμοφ για λόγουσ που δεν άπτονται του προςφζροντα κα γίνεται δεκτι υπεφκυνθ διλωςθ ότι αυτά κα 

προςκομιςτοφν εντόσ 10 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ αν αποδειχκοφν 

μειοδότεσ. 

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

 
 

Ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ  

Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων 

 

Βαρδάκθσ Αντϊνιοσ Ιωάννθσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΡΓΟ: “Βοτανίςματα ςτα ςχολεία Δευτεροβάκμιασ  

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ     Εκπαίδευςθσ Δ. Χανίων 2020-2021” 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ     

ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

       ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ  

        

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

o τοιχεία Μελζτθσ   

Ποςό Εργαςιϊν:               10.695,00€ 

Φ.Π.Α. 24%:   2.566,80€ 

φνολο    13.261,80,00€ 

 

 Περιγραφι Εργαςιϊν   

Οι εργαςίεσ που προβλζπονται ςτα πλαίςια τθσ παροφςθσ μελζτθσ αφοροφν τον περιβάλλοντα χϊρο 

πραςίνου,  των κτιρίων που ςτεγάηονται τα ςχολεία, όπωσ φαίνεται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα, και 

περιλαμβάνουν τα εξισ: 

 Βοτάνιςμα (αποψίλωςθ-απομάκρυνςθ χόρτων, μικρϊν κάμνων, ηιηανίων) με βενηινοκίνθτο 

μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι.  

 Βοτανίςματα με τα χζρια και με εργαλεία  χειρόσ. 

 Κακαριςμόσ χϊρων πραςίνου και αφλειων χϊρων 

 Κακαριςμόσ( ςάρωςθ) αφλειων χϊρων. 

 

Οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ, με πζντε  επαναλιψεισ κατά μζςο όρο, 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα παρουςιαςτοφν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2020-2021. 

 

Χανιά, Ιοφλιοσ 2020 

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γεωπόνοσ Ο προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ  Περιβάλλοντοσ Πραςίνου& 
Κακαριότθτασ Διμου Χανίων 

 

Μαρία Σςιραντωνάκθ τζλιοσ ταματουλάκθσ 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 
Βοτανίςματα ςτα ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων  2020-2021 

 
Άρκρο 1ο  Αντικείμενο ςυγγραφισ 
 

Με τθν παροφςα προβλζπεται να γίνει θ εργαςία: « Βοτανίςματα ςτα ςχολεία δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ εκπαίδευςθσ Χανίων»  που εκτελείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του ζργου.  

 

Άρκρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 Η ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.3852/07-06-2010: «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 

τθσΑποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ. 

 2. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεφχοσ Α' « Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

ζργων,προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 . Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπωσ ιςχφει ςιμερα 

 . Σθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/08 για τθν δυνατότθτα των Διμων να ανακζτουν απευκείασ 

τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

 

Άρκρο 3ο : υμβατικά ςτοιχεία 

 

Σα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

 

α. υμφωνθτικό 

β. Η ανακοίνωςθ τθσ εργαςίασ 

γ. Οικονομικι προςφορά 

δ. Η ςυγγραφι υποχρεϊςεων  

ςτ'. Σεχνικι εκκεςθ  

η.  Ο προχπολογιςμόσ. 

 

Άρκρο 4ο :Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ 

 

Προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Παράταςθ τθσ προκεςμίασ μπορεί να δοκεί από τθν Τπθρεςία χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου. 

 

Άρκρο 5ο :Τποχρεϊςεισ του αναδόχου 
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 5.1 H ςυμμετοχι ςτθν δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο, ότι οι 

διαγωνιηόμενοι ζχουν επιςκεφκεί και ελζγξει τθ φφςθ και τθν τοποκεςία των εργαςιϊν και ζχουν πλιρθ γνϊςθ 

των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν.   

 5.2 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προφυλάςςει και προςτατεφει τθ βλάςτθςθ όπωσ δζνδρα, 

κάμνουσ και καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ ςτο χϊρο και γφρω από το χϊρο που του διατίκεται για τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν, κα είναι δε υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκαλζςει  λόγω αυκαίρετθσ κοπισ ι βλάβθσ δζνδρων 

ι κάμνων, απόκεςθσ υλικϊν, λόγω κακοφ χειριςμοφ των μθχανθμάτων ι καταπάτθςθ φυτεμζνων περιοχϊν από 

μθχανιματα ι ανκρϊπουσ.  Πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι να μθν τραυματίηονται τα φυτά που 

υπάρχουν ςτο χϊρο των εργαςιϊν. 

 5.3 ε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε υπάρχουςεσ καταςκευζσ ι ςε ςτοιχεία του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα (ι το φυςικό περιβάλλον) 

ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςι του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται 

οποιαςδιποτε χρθματικισ αποηθμίωςθσ.  Πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι να μθν γίνονται ηθμιζσ ςτα 

υπάρχοντα αρδευτικά δίκτυα  των φυτϊν  που υπάρχουν ςτο χϊρο των εργαςιϊν. 

 5.4 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυγκροτιςει τα ςυνεργεία διεξαγωγισ τθσ εργαςίασ με 

εξειδικευμζνο ζμπειρο προςωπικό, μθχανιματα, φορτθγά αυτοκίνθτα, εργαλεία κ.λ.π.  και ευκφνεται για τθν 

καλι και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι τθσ.  

5.5 Η επίβλεψθ τθσ εργαςίασ εκ μζρουσ του αναδόχου κα γίνεται από υπεφκυνο πτυχιοφχο γεωπόνο ι δαςολόγο 

ι αντίςτοιχο πτυχιοφχο ΣΕΙ  ο οποίοσ κα ςυνεργάηεται με τον επιβλζποντα τθσ Τπθρεςίασ.   

 Σο παραπάνω αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ,  το οποίο κα 

διαςφαλίηεται  ι με τθν προςκόμιςθ του πτυχίου του ςυμμετζχοντα ι  υπεφκυνθσ διλωςθσ του ςυμμετζχοντοσ 

ότι κα προςλάβει πτυχιοφχο γεωπόνο ι δαςολόγο ι αντίςτοιχο πτυχιοφχο ΣΕΙ  για τθν επίβλεψθ τθσ εργαςίασ  

Πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ γι τον οριςμό του 

επιβλζποντα, το πτυχίο του επιβλζποντα κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του επιβλζποντα ότι αποδζχεται το 

διοριςμό του. 

 5.6 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των 

διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του εργοδότθ, ι 

ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν 

αςκενειϊν κατά τθν φάςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 τα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:  

 Να παρζχει μζςα ατομικισ προςταςίασ, να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και 

υγείασ των εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει/εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν 

κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και 

υγείασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

5.7. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να εξαςφαλίςει τισ απαραίτθτεσ άδειεσ και εγκρίςεισ που απαιτοφνται για 

τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (διακοπι ρεφματοσ, διακοπι ι ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ κ.λ.π.) 

5.8. Ο ανάδοχοσ οφείλει, κατά το δυνατόν, να μθν παρεμποδίηει με τισ εργαςίεσ του τθν ομαλι λειτουργία των 

ςχολείων.  
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 Άρκρο 6ο :   Ανακεϊρθςθ τιμϊν  

 

Οι τιμζσ  δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά  παραμζνουν 

ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 

 

Άρκρο 7ο : Σρόποσ πλθρωμισ 

 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω εργαςίασ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται με τθν υπθρεςία για 

τθν οργάνωςθ του προγράμματοσ και τθν εκτζλεςι του.  Επίςθσ κα πρζπει να τθρεί θμερολόγιο και να τραβά 

φωτογραφίεσ πριν και μετά τθν εργαςία. 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω εργαςίασ θ αμοιβι του αναδόχου κακορίηεται ςτο ποςόν που κα 

διαμορφωκεί, μετά τθν προςφορά που κα δϊςει επί τθσ τιμισ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ 

(ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ), προκειμζνου να είναι μειοδότθσ. 

Η καταβολι του ωσ άνω ποςοφ γίνεται και τμθματικά φςτερα από ζκδοςθ ςχετικοφ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν 

του αναδόχου και ανάλογα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν, εφόςον δεν υπάρχουν νομικά κολλιματα και μετά τον 

προλθπτικό ζλεγχο από τον επίτροπο του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου  ςφμφωνα με τον ν.  3202/2003 

το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ.  

 

Άρκρο 8ο :   Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 

 

Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, 

τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ 

κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ του. 

 

Άρκρο 9ο :   Επίλυςθ διαφορϊν 

 

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 
Χανιά  Ιοφλιοσ 2020 

 
 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γεωπόνοσ Ο προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ  Περιβάλλοντοσ Πραςίνου& 
Κακαριότθτασ Διμου Χανίων 

 

Μαρία Σςιραντωνάκθ τζλιοσ ταματουλάκθσ 
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Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Διμοσ : ΧΑΝΙΩΝ 
 

 

ΕΡΓΑΙΑ : ΒΟΣΑΝΙΜΑΣΑ 
 

ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
2020-2021 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

  

  
Κωδικόσ 

 
Κωδικόσ Μον. Σιμι 

 

  
Αρκρου 

 
Ανακεϊρθςθσ Mετρ. Μονάδασ 

 

 
Είδοσ Εργαςιϊν 

 
A.T. 

 
Ποςότθτα (Ευρϊ) 

 

       
Ολικι 

       
Δαπάνθ 

α/α ΒΟΣΑΝΙΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ 
      

1 Βοτάνιςμα με τα χζρια ΝΑΠΡ Σ06.1 1 ΠΡ 5551 6,00 90,00 540,00 

2 

Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο 
χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ 

χειριςτι ςε μθ φυτευμζνουσ 
χϊρουσ 

ΝΑΠΡ Σ06.3.1 2 ΠΡ 5371 6,00 22,50 135,00 

      

3 

Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο 
χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ 

χειριςτι ςε άλςθ, πάρκα, 
πλατείεσ και ελεφκερουσ 

χϊρουσ 

ΝΑΠΡ Σ06.3.2 3 ΠΡ 5371 60,00 30,00 1.800,00 

      

4 

Κακαριςμόσ χϊρου φυτϊν 
Κακαριςμόσ χϊρου φυτϊν ςε 

άλςθ, πάρκα, πλατείεσ και 
ελεφκερουσ χϊρουσ 

ΝΑΠΡ Σ08.1.1 4 ΠΡ 5390 72,00 10,00 720,00 

      

5 

Κακαριςμόσ περιβάλλοντοσ 
χϊρου Κακαριςμόσ 

περιβάλλοντοσ χϊρου 
(αφφτευτεσ επιφάνειεσ, 

πλακόςτρωτα κλπ), ςε άλςθ, 
πάρκα, πλατείεσ και 
ελεφκερουσ χϊρουσ 

ΝΑΠΡ Σ08.2.1 5 ΠΡ 5390 750,00 10,00 7.500,00 

      

 
φνολο 10.695,00 

 
ΦΠΑ 24,00 % 2.566,80 

 
Γενικό φνολο 13.261,80 

      
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
Χανιά 16-07-2020 

   
Χανιά 16-07-2020 

 
Η μελετιτρια 

   
Ο Προϊςτάμενοσ  

      Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ Πραςίνου &ι 
Κακαριότθτασ 

      

 
Μαρία Σςιραντωνάκθ 

      

 
Γεωπόνοσ 

   
τζλιοσ ταματουλάκθσ 

 

ΑΔΑ: ΩΨΠ5ΟΚΞΨ-ΖΙΖ
20PROC007088424 2020-07-27



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
 

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

α/α ΒΟΣΑΝΙΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΕΚΣΑΗ Ε ΣΡ. ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΝΟΛΟ 

1 Βοτάνιςμα με τα χζρια (εντόσ παρτεριϊν) 6,00 
  

2 
Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό 
μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε μθ φυτευμζνουσ 
χϊρουσ (εκτόσ παρτεριϊν) 

6,00 
  

3 
Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό 
μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε άλςθ, πάρκα, 
πλατείεσ και ελεφκερουσ χϊρουσ(ςε παρτζρια) 

60,00 
  

4 
Κακαριςμόσ χϊρου φυτϊν Κακαριςμόσ χϊρου 
φυτϊν ςε άλςθ, πάρκα, πλατείεσ και ελεφκερουσ 
χϊρουσ  

72,00 
  

5 

Κακαριςμόσ περιβάλλοντοσ χϊρου Κακαριςμόσ 
περιβάλλοντοσ χϊρου (αφφτευτεσ επιφάνειεσ, 
πλακόςτρωτα κλπ), ςε άλςθ, πάρκα, πλατείεσ και 
ελεφκερουσ χϊρουσ 

750,00 
  

  
ΤΝΟΛΟ 

  

   
Φ.Π.Α 24,00 % 

 

 
  

Γενικό φνολο 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                            

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η          

Δ/ΝΗ: ΚΡΙΑΡΗ 40 (1
Ο

 ΟΡΟΦΟ) 

 ΧΑΝΙΑ Σ.Κ.73135  

Σθλ: 28213 41773 

Fax:28213 41786 

 email: schepitropi2@chania.gr 

ΣΙΣΛΟ : «ΒΟΣΑΝΙΜΑΣΑ  ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   13.261,80 ΕΤΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α 24% 

ΑΔΑ: ΩΨΠ5ΟΚΞΨ-ΖΙΖ
20PROC007088424 2020-07-27


