
 

ΠΡΟ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤΑΛΕΣΩΝ ΧΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 2ου ΕΠΑΛ-ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   17.967,60€ ΜΕ Φ.Π.Α 24 %». 

 

 

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

ΦΟΡΕΑ να κατακζςει οικονομικι προςφορά για  τθν  εργαςία  ςυντήρηςησ – ανακαίνιςησ  τουαλετών  του 

ςχολικοφ ςυγκροτήματοσ 2ου ΕΠΑΛ-ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ. 

 

Οι εργαςίεσ που αφοροφν τθν ςυντήρηςη – ανακαίνιςη  τουαλετών ςχολικοφ ςυγκροτήματοσ 2ου ΕΠΑΛ-

ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ, περιγράφονται  ςτην τεχνική ζκθεςη που ςυνοδεφει την πρόςκληςη και 

αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο αυτήσ. 

 

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

ΡΩΤΟ)  

 

Οι προςφορζσ κα γίνονται δεκτζσ  μζχρι τθν Σρίτη 04/08/2020 ώρα 11.30 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), 
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ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

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 μητρώο ή 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 την κοινοποίηςη τησ παροφςασ 

πρόςκληςησ. (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 υποβολήσ τουσ, 

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

 

5. Ριςτοποιθτικό 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. 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. 

 

Σε 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. 

 

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 Σρίτη  04/08/2020 και  ώρα 11.30 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 τθν Τρίτθ  04/08/2020 και  ϊρα 11.30 π. μ. Οι εν λόγω προςφορζσ πρωτοκολλοφνται ζτςι ϊςτε 

να αποδεικνφεται θ θμερομθνία παραλαβισ.  

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. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ  

 

Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ για όλθ τθν διάρκεια τθσ  παροχισ τθσ υπθρεςίασ. 

 

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. 

 

Πληροφορίεσ  

 

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 και β) του εντφπου οικονομικισ προςφοράσ, που 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

 

ΧΑΝΙΑ 27/07/2020 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 
ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
Πληροφ. Ευθυμίου Γιώργοσ 
Γρθγορίου Ε 50 
Χανιά Κριτθσ  73135 

Σηλ.: 28213-41735 -Fax: 28213-41753 
www.chania.gr , email: gefthymiou@chania.gr 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Για «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤΑΛΕΣΩΝ ΧΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΔΑΙΔΑΛΟΤ ΧΑΝΙΩΝ» 

 
Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά τισ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν ανακαταςκευι του 

τουαλετϊν του 2
ου

 ΕΡΑΛ Χανίων φςτερα από απαίτθςθ του προζδρου τθσ ςχολικισ επιτροπισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Χανίων και του Διευκυντι του ςχολείου. Φςτερα από αυτοψία ςτουσ 
χϊρουσ υγιεινισ διαπιςτϊκθκε ότι απαιτείται άμεςθ ςυντιρθςθ των χϊρων για λόγουσ υγιεινισ κι αςφάλειασ 
των μακθτϊν.  

Συγκεκριμζνα θ ανακαίνιςθ  των τουαλετϊν ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα Δαίδαλοσ περιλαμβάνει τισ 
παρακάτω εργαςίεσ: 

 
 
Αποξθλϊςεισ  
Στθν εργαςία περιλαμβάνεται:  
Α. Αποξιλωςθ ειδϊν υγιεινισ - 10 λεκανϊν και 6 νιπτιρεσ 
Β. Ρλακίδια δαπζδου και τοίχων 
 
Είδθ υγιεινισ - Υδραυλικι εγκατάςταςθ 
Στθν εργαςία περιλαμβάνεται θ προμικεια ςε ανδρικζσ και γυναικείεσ τουαλζτεσ  
10 λεκάνεσ ςυνολικά κακϊσ και  
6 νιπτιρεσ.  
 
Ρεριλαμβάνεται επιπλζον θ Ρλιρθσ Υδραυλικι ςφνδεςθ και δοκιμι λειτουργίασ  των παραπάνω. 
 
Κεραμικά Ρλακίδια 
Στθν εργαςία περιλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ πλακιδίων δαπζδου κακϊσ και τοίχου 
ςτουσ χϊρουσ ανδρικϊν και γυναικείων τουαλετϊν. 
 
Ράγκοι από ςκυρόδεμα – υγρομόνωςθ Δαπζδου 
Στθν εργαςία περιλαμβάνεται καταςκευι δυο πάγκων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ και υγρομόνωςθ δαπζδου με τςιμεντοειδι υλικά. 
 
Χρωματιςμοί 
Στθν εργαςία περιλαμβάνονται  οι χρωματιςμοί των εςωτερικϊν επιφανειϊν που δεν κα καλυφκοφν 
με πλακάκια. 
 
Ηλεκτρολογικι εγκατάςταςθ 
Στθν εργαςία περιλαμβάνεται  θ προμικεια και τοποκζτθςθ 4 νζων φωτιςτικϊν . 
 
Το ςυνολικό κόςτοσ των εργαςιϊν αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤΑΛΕΣΩΝ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΔΑΙΔΑΛΟ   

A/A Περιγραφή 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ  
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΟ  

   ΕΡΓΑΙΕ         

1 Αποξηλώςεισ  ΑΡΟΚ 1,00    1.000,00 €     1.000,00 €  

2 Είδη υγιεινήσ - Τδραυλική εγκατάςταςη         

  ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΕΜ 10,00        90,00 €        900,00 €  

  ΝΙΡΤΗΕΣ ΤΕΜ 6,00        60,00 €        360,00 €  

  ΥΔΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 1,00    2.100,00 €     2.100,00 €  

3 Κεραμικά Πλακίδια         

  ΔΑΡΕΔΟΥ Μ2 60,00        35,00 €     2.100,00 €  

  ΤΟΙΧΟΥ Μ2 120,00        35,00 €     4.200,00 €  

4  Πάγκοι από ςκυρόδεμα αποκ. 2,00      300,00 €        600,00 €  

4α ΤΓΡΟΜΟΝΩΗ ΔΑΠΕΔΟΤ Μ2 60,00        16,00 €        960,00 €  

5   Χρωματιςμοί Μ2 95,00          6,00 €        570,00 €  

6  Ηλεκτρολογική εγκατάςταςη αποκ. 1,00      700,00 €        700,00 €  

7 Λοιπεσ εργαςίεσ εκτοσ τουαλετων αποκ. 1,00    1.000,00 €     1.000,00 €  

  ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ         14.490,00 €  

    
ΦΡΑ 24% 3.477,60 

 
ΣΕΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ         17.967,60 €  

 
 
Με βάςθ τα παραπάνω, θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ παραπάνω εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 

17.967,60  με Φ.Ρ.Α., ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ εργαςίασ κακϊσ και όλων των απαραίτθτων υλικϊν και 
μικροφλικϊν προκειμζνου θ νζα εγκατάςταςθ να λειτουργεί.  

  
Η παραπάνω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ ςχολικισ επιτροπισ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ 

Διμου Χανίων. 
 
Οι προςφζροντεσ, κα κρικοφν ςτθν τιμι που κα δϊςουν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω 

προμικειασ όπωσ περιγράφεται. 
 
Για όλεσ τισ παραπάνω εργαςίεσ, που αναφζρονται ςτθν εν λόγω τεχνικι ζκκεςθ δεν απαιτοφνται 

ειδικζσ τεχνικζσ γνϊςεισ και μζκοδοι κακϊσ και θ χρθςιμοποίθςθ εξειδικευμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ ενϊ 
επιπροςκζτωσ το αποτζλεςμα τουσ δεν κακίςταται ςυςτατικό του εδάφουσ. Επιπλζον ςφμφωνα με τθν 
νομοκεςία και τισ ςχετικζσ νομολογίεσ Εργαςία είναι θ ςωματικι ι πνευματικι προςπάκεια για τθν οποία δεν 
απαιτείται θ χριςθ ειδικϊν τεχνικϊν γνϊςεων και μεκόδων και θ χρθςιμοποίθςθ εξειδικευμζνου 
επιςτθμονικοφ ι τεχνικοφ προςωπικοφ και ανάλογων τεχνικϊν μζςων και εγκαταςτάςεων 
(184/2007, 238, 276, 340/2006, 2, 76/2005 και Τμ. IV Ρράξεισ 5/2003, 33/1999 του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου). 

 
Η εκτζλεςθ τθσ διζπεται από  τισ διατάξεισ του άρκρου του νόμου 4412/2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ) 
 

Χανιά Ιοφλιοσ 2020 
                              Θεωρικθκε 
     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ. 
           
 
    Ευκυμίου Γιϊργοσ                                   ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΑΝΤΩΝΑΚΗΣ     
   Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ                             Ρολιτικόσ  Μθχανικόσ 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

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

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

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

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

 

Για τθν εργαςία ςυντήρηςησ τουαλετών ςχολικοφ ςυγκροτήματοσ 2ου ΕΠΑΛ-ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΕΠΑΛ 

ΧΑΝΙΩΝ προςφζρω τθν τιμι                                                                                                                                           

………………………………………………………………………………….ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                            

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η          

Δ/νςη: Κριάρη 40 (1
οσ

 όροφοσ)  

Χανιά Σ.Κ. 73135  

Σηλ: 28213 41773 

Fax:28213 41786 

                              email  schepitropi2@chania.gr 

 «ΕΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤΑΛΕΣΩΝ ΧΟΛΙΚΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 2ου ΕΠΑΛ-ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΕΠΑΛ 

ΧΑΝΙΩΝ » 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   17.967,60€ με ΦΠΑ 24 %. 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

Χανιά  ……../………./2020 

(Σφραγίδα - Υπογραφι) 
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