
 

ΠΡΟ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ  «ΕΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟ 

2
ο
 ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟ ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ» 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ να κατακζςει οικονομικι προςφορά για  τθν ανάκεςθ τθσ «ΕΡΓΑΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟ 2
ο
 ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟ ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ» προχπολογιςμοφ 22.320,00 ευρώ 

με Φ.Π.Α 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 Σρίτη 04/08/2020 ώρα 13.00 μ.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  

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                            

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η          

Δ/νςη: Κριάρη 40 (1
οσ

 όροφοσ)  

Χανιά Σ.Κ. 73135  
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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 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) 
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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 13.00 μ. 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 Σρίτη  04/08/2020 και  ϊρα 13.00 μ.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. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ  
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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 
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μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ. 

 

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 28/07/2020 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 
ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

Για «ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020» 

Φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προζδρου του γραφείου τθσ Β/μιασ Σχολικισ Επιτροπισ 
Αντϊνθ Βαρδάκθ, επιςκεφτικαμε διάφορεσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δ/κμιασ εκπαίδευςθσ Χανίων 
προκειμζνου να ςυνταχκεί μια τεχνικι ζκκεςθ που αφορά τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των 
χρωματιςμϊν (εςωτερικά και εξωτερικά), ςυνζπεια των φκορϊν και των βανδαλιςμϊν. Από τθν 
αυτοψία διαπιςτϊκθκαν ότι απαιτοφνται ςυντθριςεισ ςτουσ χρωματιςμοφσ των παρακάτω 
ςχολείων: 

 
Α/Α  ΣΧΟΛΕΙΟ  Δ/ΝΣΗ  ΧΩΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ  ΡΟΜΕΤΗΣΗ 

ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΩΝ (μ2) 

1 2ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ  ΚΟΑΗ 5  ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ 

ΕΣΩΤΕΙΚΑ (ΡΑΛΙΑ ΡΤΕΥΓΑ)  

200 

2 ΕΡΑΛ ΑΚΩΣΗΙΟΥ  ΡΟΦΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, 

ΑΚΩΤΗΙ  

ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ 

ΕΣΩΤΕΙΚΑ ΣΤΑ ΕΓΑΣΤΗΙΑ  

700 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι με βάςθ τισ ανάγκεσ των ςχολείων ο ανάδοχοσ κα πρζπει να 
εκτελζςει εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςτισ προαναφερόμενεσ ςχολικζσ μονάδεσ ι ςε οποιαδιποτε άλλθ 
ςχολικι μονάδα απαιτθκεί με βάςθ τισ ανάγκεσ και φςτερα από ςυνεννόθςθ με τον πρόεδρο τθσ 
ςχολικισ επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ 900 τ.μ 
επιφάνειασ.  

Οι εργαςίεσ που κα εκτελζςει ο ανάδοχοσ μζςω τθσ παροφςασ εργαςίασ κα αφορά τθν 
αποκατάςταςθ τοπικϊν βλαβϊν ςτοιχείων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα οφειλομζνων ςτθν διάβρωςθ 
του οπλιςμοφ με χριςθ επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων και αναςτολζων και το βάψιμο των 
επιφανειϊν. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται: 

 θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν (προαναμεμιγμζνων 
ινοπλιςμζνων επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων κατθγορίασ R3 ι R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 15043 για 
εφαρμογι με το χζρι, βελτιωτικϊν πρόςφυςθσ, αναςτολζων διάβρωςθσ κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ15047, υλικϊν προςτατευτικισ επάλειψθσ υψθλισ διαπνοισ κλπ), ςε ςφραγιςμζνεσ 
ςυςκευαςίεσ που κα αναγράφουν τον τφπο και τα χαρακτθριςτικά τουσ και κα φζρουν τθν 
ςιμανςθ CE 

 θ τοπικι αφαίρεςθ του ςακροφ ςκυροδζματοσ ςτθν περιοχι τθσ επζμβαςθσ μζχρι τθν 
πλιρθ αποκάλυψθ των ράβδων του διαβρωμζνου οπλιςμοφ. 

Ο επιμελισ κακαριςμόσ των ράβδων του οπλιςμοφ με ςυρματόβουρτςα θ εφαρμογι ρευςτοφ 
αναςτολζα διάβρωςθσ επί των ράβδων οπλιςμοφ με ρολό ι πινζλο θ παραςκευι και εφαρμογι του 
επιςκευαςτικοφ κονιάματοσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι για τθν αποκατάςταςθ τθσ 
διατομισ του ςτοιχείου ςκυροδζματοσ ςτθν αρχικι τθσ θ τελικι εξομάλυνςθ τθσ επιφανείασ μετά 
τθν ςκλιρυνςθ του επιςκευαςτικοφ κονιάματοσ και θ εφαρμογι προςτατευτικισ επίςτρωςθσ 
υψθλισ διαπνοισ, ςιλοξανικισ βάςεωσ, με ρολό ι πινζλο.  

Η επιμζτρθςθ κα γίνει με βάςθ τθν επιφάνεια αποκατάςταςθσ που προςδιορίηεται από το πλάτοσ 
και το φψοσ τθσ επζμβαςθσ που προβλζπεται από τθν μελζτθ (ορκογωνιςμζνθ επιφάνεια). 
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Επιςθμαίνεται ότι θ επιφάνεια των επεμβάςεων κα διευρφνεται ςτθν απαιτοφμενθ ζκταςθ, μετά 
από ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, εάν κατά τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ διαπιςτωκεί ότι θ διάβρωςθ του 
οπλιςμοφ ζχει προχωριςει πζραν τθσ αρχικϊσ προβλεφκείςασ ζκταςθσ. 

Οι εργαςίεσ κα παραδοκοφν το πρϊτο 10ιμερο του Σεπτεμβρίου. 

Η ςυνολικι δαπάνθ τθσ παραπάνω εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 18.000,00 ευρϊ + 
Φ.Ρ.Α. =22.320 ευρϊ με Φ.Ρ.Α. (λαμβάνοντασ υπόψθ ςαν τιμι ανά τ.μ τα 20 ευρϊ). 

Η παραπάνω δαπάνθ κα επιβαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Β’/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων του Διμου μασ για το οικονομικό ζτοσ 2020, από πιςτϊςεισ ΣΑΤΑ. 

Οι προςφζροντεσ, κα κρικοφν ςτθν τιμι που κα δϊςουν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω 
εργαςίασ 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 εν λόγω υπθρεςίασ κα γίνει 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 4412/2016. 

Χανιά 24 Ιοφλιου 2020 

Θεωρικθκε 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ. 

Μαρία Μαρινάκθ            Σοφοκλισ Τςιραντωνάκθσ 

Τοπ/φοσ Μθχανικόσ             Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

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

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

ΤΗΛ.…………………………………………………………………………….., 

FAX……………………………………………………………………………. 

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

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

 

Δθλϊνω ότι ζχω επιςκεφκεί το χϊρο των υπό ανάκεςθ εργαςιϊν ςτο 2
ο
 ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ και ςτο 

ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ και ότι αναλαμβάνω να εκτελέςω τισ εργαςίεσ που αναφέρονται ςτην 

τεχνική έκθεςη τησ πρόςκληςησ  προςφέροντασ 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 

ΕΡΓΟ:«ΕΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟ 2
ο
 ΓΕΛ 

ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟ ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 22.320 ΕΤΡΩ ΜΕ 

Φ.Π.Α 24%. 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

Χανιά  ……../………./2020 

(Σφραγίδα - Υπογραφι) 
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