
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝΙΩΝΟΣ  ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22                           Λάρισα 12-02-2020

                           Αρ. Πρωτ. : 6854

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Συντάκας Κώστας Τηλέφωνο : 2413-500278Τηλεομοιοτυπία :  2410 - 251339Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : hm@larissa-dimos.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
       Κ.Α. 30.6117.44003
2.001,00 + 480,24 (Φ.Π.Α. 24%) = 
= 2.481,24 €

Cpv : 79132000-8

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1ο:  Σκοπός των εργασιών Η  παρούσα  έχει  ως  αντικείμενο,  την  ετήσια  επιθεώρηση  –  πιστοποίηση   των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων.Περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους Ελληνικούς Κανονισμούς, για την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.Η Σύμβαση ισχύει για ένα έτος αρχής γενησομένης από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης.Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο προδιαγραφών ασφαλείας.Οι εργασίες επανελέγχου και τελικής πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/22-12-2008 Β’. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο ΦΕΚ, στους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους και εξυπηρετούν το ευρύ κοινό είναι απαραίτητος ο περιοδικός (ετήσιος) έλεγχος από εταιρεία πιστοποίησης, για την έκδοση αντίστοιχου  Πιστοποιητικού Περιοδικού Ελέγχου της εγκατάστασης του ανελκυστήρα.Η δαπάνη για την εργασία (παροχή υπηρεσίας), προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις Δημοτικές  πιστώσεις  οικονομικού  έτους  2020  (ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ) και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α. 
30.6117.44003,  θα  πραγματοποιηθεί  με  απ’  ευθείας  ανάθεση  κατόπιν  προσκλήσεως  με κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο ή ανά εγκατάσταση, εξαρτώμενη κάθε φορά ανάλογα από  τη  θέση  της  εγκατάστασης  και  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τις  ιδιαιτερότητες  της  κάθε εγκατάστασης (π.χ. συχνότητα διαδρομών,  είδος ανελκυστήρα, θέση κτιρίου, αναγκαιότητα έκτακτων παρεμβάσεων ένεκα της θέσης εγκατάστασης).Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.481,24 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24% .Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά (έντυπο προσφοράς  χορηγείτε  από  την  Υπηρεσία)  μέχρι  και  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα αναγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 2ο:  Ισχύουσες διατάξειςΗ ανάθεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :2.1.   Τις διατάξεις του Ν. 4412/20162.2.  Το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/2010  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).2.3.  Τα  άρθρα  103  και  209   του  Ν.  3463/2006  (Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων).2.4.  Την  με  αρ.  35130/739/09-08-2010  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  (ΦΕΚ 1291/Β’/11-08-2010).
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Άρθρο 3ο:  Κατάσταση ανελκυστήρων 

Α/Α

Κτίριο Ανελκυστήρας

Περιγραφή Διεύθυνση Νο Είδος Στάσεις Φορτίο
Άτομα Κιλά1 Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1. Υδραυλικός προσώπων 6 8 6002 25ος  Παιδικός  Σταθμός ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 1. Υδραυλικός προσώπων 2 8 6003 Ροδοπούλειο (Φιλόπτωχος στέγη) ΓΑΡΙΤΣΙΟΥ, ΑΡ.23 1. Υδραυλικός προσώπων 2 8 6004 Λαογραφικό Μουσείο ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ & ΠΑΡΟΔΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1.α Υδραυλικός προσώπων 6 5 3755 1.β Υδραυλικός προσώπων 3 15 11256 Κτίριο ΚΑΠΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΡ.5-7 1. Υδραυλικός προσώπων 4 8 6007 Κτίριο ΑΜΕΑ ΓΑΡΙΤΣΙΟΥ & ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. Υδραυλικός προσώπων 3 8 6008 Πολιτιστικό Κέντρο Τερψιθέας ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1. Υδραυλικός προσώπων 3 8 6009 Μύλος του Παπά Γεωργιάδου, αρ.56 1 Υδραυλικός προσώπων 6 6 45010 4ος ΒρεφονηπιακόςΣταθμός ΤΕΡΜΑ ΖΗΛΟΥ 1. Υδραυλικός προσώπων 3 7 52511 22ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός ΛΙΟΛΗ & ΣΠΑΝΟΥΔΗ 1. Υδραυλικός προσώπων 2 8 60012 Β’ ΚΑΠΗ ΤΕΡΜΑ ΛΑΓΟΥ 1. Υδραυλικός προσώπων 2 8 60013 Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών ΑΙΟΛΟΥ, ΑΡ.4 1. Υδραυλικός προσώπων 3 8 60014 Κέντρο Υγείας Αγ. Γεωργίου ΚΑΡΛΑΣ & ΛΑΖΑΡΙΔΗ 1. Υδραυλικός προσώπων 3 8 60015 Πολιτιστικό Κέντρο & ΚΑΠΗ ΑΓ. Κων/νου 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, αρ.119 1. Υδραυλικός προσώπων 5 12 90016 Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ,62 1. Υδραυλικός προσώπων 3 8 60017 15ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΜΥΡΩΝ, ΑΡ.9 1. Υδραυλικός προσώπων 3 11 82518 Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο ΡΟΥΣΒΕΛΤ, ΑΡ.59 1.α Ηλεκτροκίνητος προσώπων 5 5 37519 1.β Ηλεκτροκίνητος προσώπων 5 5 37520 Διεύθυνση Καθαριότητας Ρούσβελτ-Οικ. Εξ Οικονόμων 1. Υδραυλικός προσώπων 5 8 60021 Δημαρχείο Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΑΡ.1 1.α Ηλεκτροκίνητος προσώπων 6 5 37522 1.β Ηλεκτροκίνητος προσώπων 4 4 30023 Α’ ΚΑΠΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΡ.9 1. Υδραυλικός προσώπων 3 8 600
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Άρθρο 4ο:  Υποχρεώσεις ΑναδόχουΟι εργασίες θα ανατεθούν σε αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ανελκυστήρων όπως ορίζει η ΚΥΑ αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/22-12-2008.Σύμφωνα  με  την  Υπουργική  απόφαση  (ΦΕΚ  2604/Β/22-12-2008)  ο  έλεγχος  των ανελκυστήρων γίνεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας  κατά την εποχή της εγκατάσταση επιπλέον των σημείων 1-18 του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπ’ αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) για τα Δημόσια κτίρια του ιδίου παραρτήματος.Σε περίπτωση που κατά τον περιοδικό έλεγχο, καταγραφούν παρατηρήσεις με ελλείψεις  σε κάποιους από αυτούς, και εφόσον αυτές αποκατασταθούν από τον αντίστοιχο  συντηρητή θα ακολουθήσει επανέλεγχος σε αυτούς μέχρι να πιστοποιηθούν όλοι οι ανελκυστήρες.Με το πέρας εργασιών ελέγχου και όπου απαιτείται επανέλεγχος ο ανάδοχος θα εκδώσει πιστοποιητικό για κάθε ανελκυστήρα χωριστά. Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά τον έλεγχο ή επανέλεγχο των ανελκυστήρων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου  είτε  του  προσωπικού  του  είτε  οποιουδήποτε  τρίτου,  ευθύνεται  απόλυτα  και αποκλειστικά  και  υποχρεώνεται  να  αποζημιώσει  τον  ή  τους  παθόντες  για  κάθε  βλάβη σωματική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχημα.Ακόμη ο ανάδοχος σε περίπτωση που του ανακοινωθεί από τον Δήμο Λαρισαίων αγωγή αποζημίωσης,  που  έχει  ανακοινωθεί  σε  βάρος  του  Δήμου  για  τυχόν  ατύχημα  που  θα προκληθεί κατά τον έλεγχο ή επανέλεγχο,  υποχρεούται να παρέμβει κατά την δίκη και θα αναλάβει  αυτός  τον  δικαστικό  αγώνα  θέτοντας  τον  Δήμο  Λαρισαίων  εκτός  δίκης  και αναλαμβάνοντας αυτός ταυτόχρονα και την όλη δικαστική δαπάνη.
Άρθρο 5ο:  Υποχρεώσεις ΙδιοκτήτηΓια τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη του κτιρίου θα εφαρμόζεται το άρθρο 8 της η ΚΥΑ αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/22-12-2008.
Άρθρο 6ο:  Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού : α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.β) Κοινοπραξίες
Άρθρο 7ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
oΈλαβα γνώση των όρων των υπηρεσιών τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
o Έλαβα γνώση  των τοπικών συνθηκών.
o Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης.
o Δεν έχω αποκλεισθεί, από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
o Δεν  έχω  κάνει  ψευδείς  ή  ανακριβείς  δηλώσεις  κατά  την  παροχή  πληροφοριών  που ζητούνται από την υπηρεσία.
o Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.
o Ότι  θα  είμαι  συνεπής  στην  εκπλήρωση  των  συμβατικών  μου  υποχρεώσεων  που ζητούνται από την υπηρεσία.
o Θα διαθέσω κατάλληλο προσωπικό με αντίστοιχες άδειες και θα είναι ασφαλισμένο.
o Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  και γενικά 
o Δεν βρίσκομαι σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι Οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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3. Φορολογική ενημερότητα
4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
5. Εφόσον  πρόκειται  για   νομικό  πρόσωπο,  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 
6. Πιστοποιητικά Διαπίστευσης
7. Έγκριση δραστηριότητας

Άρθρο 8ο:   Κατάθεση προσφορώνΟι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά (έντυπο προσφοράς  χορηγείται  από  την  Υπηρεσία)  μέχρι  και  την  ημερομηνία  και  ώρα  που αναγράφεται στην πρόσκληση.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (Στον φάκελο θα αναγράφεται η επισήμανση «ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ»).Οι  προσφορές  που  υποβάλλονται  νωρίτερα,  παραμένουν  στην  Υπηρεσία  και αποσφραγίζονται κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της παρούσης και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες των εργασιών ως και τα συμβατικά στοιχεία.Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  έχει  δικαίωμα   να  υποβάλει  προσφορά  για  το  σύνολο  των εργασιών είτε για μέρος αυτών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων :
Α.     ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣΕντός του εξωτερικού φακέλου και επί  ποινή αποκλεισμού θα υπάρχουν :    α) Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά,β) Έγγραφα του Άρθρου 7 της παρούσας.Στον  εξωτερικό  φάκελο  και  στον  φάκελο  της  οικονομικής  προσφοράς  πρέπει  να αναγράφονται ευκρινώς:Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Β.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣΣτον  εσωτερικό  σφραγισμένο  φάκελο  θα  είναι  ενυπόγραφη  η  προσφορά  του Οικονομικού φορέα, συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας.Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.  Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.
Άρθρο 9ο:   Αποσφράγιση  προσφορώνΜετά  την  λήξη  της  προθεσμίας  παράδοσης  των  προσφορών,  παρουσία  όλων  των ενδιαφερομένων, αριθμούνται οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. Στην συνέχεια καταγράφονται τα έγγραφα και δικαιολογητικά των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα  ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους.Κατόπιν ανακοινώνεται :α. Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από την συμμετοχή, τους λόγους του αποκλεισμού τους,  λόγω  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  είτε  λόγω  ουσιώδους  κριτηρίου,  στους  οποίους  και επιστρέφει ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς τους.β.  Στη  συνέχεια  αποσφραγίζονται  οι  οικονομικές  προσφορές,  μονογράφονται  και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. γ.  Εφόσον δεν έχουν εκλείψει  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  ο  αρμόδιος  υπάλληλος με γνωμοδότηση του προς τον Δήμαρχο που αποφασίζει σχετικά,  προτείνει την κατακύρωση με κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στον μειοδότη.
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Άρθρο 10ο:   ΕνστάσειςΓια το δικαίωμα άσκησης ένστασης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 11ο:   Σύμβαση Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας θα κληθεί  να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η ισχύς της σύμβασης θα έχει διάρκεια ενός έτους.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών" μέσα σε προθεσμία που ορίζεται και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες και να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από  την υπογραφή της σύμβασηςΤο  εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα αποτελεί  συμβατικό  στοιχείο  του  έργου  και  το  αναλυτικό πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών. Συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών ανά εγκατάσταση.
Άρθρο 12ο:   Παροχή πληροφοριών Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της  σύμβασης  στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο  χώρο  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας αρχής www.larissa-dimos.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς αποστέλλεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν ζήτησης των ενδιαφερομένων, καθώς και διατίθενται από το κτίριο του Δημαρχείου Λάρισας, οδός Ι. Δραγούμη, αρ. 1  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως και την Τετάρτη, 26-02-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως και την  Παρασκευή,  28-02-2020 Πληροφορίες : 4ος όροφος, γραφείο 13, τηλ. :2413-500278.Αρμόδιος : Συντάκας  ΚώσταςΏρες παροχής πληροφοριών : 7,00 π.μ. έως 15,00 μ.μ.
ΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
α/α Περιγραφή Διεύθυνση Ποσότητα Τιμή 

Μον. 
(€)

ΔΑΠΑΝΗ 
(€)1 Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 87,00 87,002 25ος  Παιδικός  Σταθμός ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 1 87,00 87,003 Ροδοπούλειο (Φιλόπτωχος στέγη) ΓΑΡΙΤΣΙΟΥ, ΑΡ.23 1 87,00 87,004 Λαογραφικό Μουσείο ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ & ΠΑΡΟΔΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1 87,00 87,005 Λαογραφικό Μουσείο ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ & ΠΑΡΟΔΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1 87,00 87,006 Κτίριο ΚΑΠΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΡ.5-7 1 87,00 87,007 Κτίριο ΑΜΕΑ ΓΑΡΙΤΣΙΟΥ & ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1 87,00 87,008 Πολιτιστικό Κέντρο Τερψιθέας ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 87,00 87,009 Μύλος του Παπά Γεωργιάδου, αρ.56 1 87,00 87,0010 4ος Βρεφονηπιακός ΤΕΡΜΑ ΖΗΛΟΥ 1 87,00 87,00
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Σταθμός11 22ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός ΛΙΟΛΗ & ΣΠΑΝΟΥΔΗ 1 87,00 87,0012 Β’ ΚΑΠΗ ΤΕΡΜΑ ΛΑΓΟΥ 1 87,00 87,0013 Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών ΑΙΟΛΟΥ, ΑΡ.4 1 87,00 87,0014 Κέντρο Υγείας Αγ. Γεωργίου ΚΑΡΛΑΣ & ΛΑΖΑΡΙΔΗ 1 87,00 87,0015 Πολιτιστικό Κέντρο & ΚΑΠΗ ΑΓ. Κων/νου 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, αρ.119 1 87,00 87,0016 Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ,62 1 87,00 87,0017 15ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΜΥΡΩΝ, ΑΡ.9 1 87,00 87,0018 Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο ΡΟΥΣΒΕΛΤ, ΑΡ.59 1 87,00 87,0019 Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο ΡΟΥΣΒΕΛΤ, ΑΡ.59 1 87,00 87,0020 Διεύθυνση Καθαριότητας Ρούσβελτ-Οικ. Εξ Οικονόμων 1 87,00 87,0021 Δημαρχείο Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΑΡ.1 1 87,00 87,0022 Δημαρχείο Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΑΡ.1 1 87,00 87,0023 Α’ ΚΑΠΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΡ.9 1 87,00 87,00ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 2.001,00
ΦΠΑ 24% € 480,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 2.481,24

• Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε αντίστοιχο είδος εργασιών.
• Στις  αναφερόμενες  τιμές  περιλαμβάνονται  οι  εργασίες  ελέγχου,  τυχόν επανελέγχου και η έκδοση πιστοποιητικού, όπως επίσης και οι νόμιμες κρατήσεις.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Βασιλική Μπουμπίτσα                                   Κώστας ΣυντάκαςΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   Λάρισα 12-02-2020 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                         Αθανάσιος ΠατσιούραςΑγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός
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