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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ : 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -  Ρυθμίσεις  για  την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

2. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  (Φ.Ε.Κ  147/Α/08-08-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως ισχύει σήμερα

4. Τις σχετικές διατάξεις του N.3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114/Α΄/08-06-2006) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων” όπως ισχύει σήμερα

5. Το υπ’  αριθμ.  45000/28-09-18  αίτημα  της  Δ/νσης Περιβάλλοντος  Πρασίνου  &  Καθαριότητας,
συνοδευόμενο από τεχνικές προδιαγραφές

6. Την υπ’ αριθμ. Α-1255/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που εγκρίνει  τη δαπάνη, δεσμεύει  και
διαθέτει  πίστωση ύψους 9.500,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού  Εξόδων  του  ΚΑ  35-6233.001 οικονομικού  έτους  2018  για  ανάθεση  εργασίας
καλαθοφόρου  ανυψωτικού  μηχανήματος.  Η  δαπάνη  εκτείνεται  και  το  έτος  2019  με  το  ποσό  των
8.300,00€.

7. Την υπ’ αριθμ. 282/01-06-2018 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων

8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

να υποβάλετε προσφορά για την  υπηρεσία καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος με χειριστή,
συνολικού προϋπολογισμού 17.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές που θέτει  η  Δ/νση Περιβάλλοντος,  Πράσινου και  Καθαριότητας  του Δήμου Χανίων και  οι
οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

«Η υπηρεσία μας χρειάζεται την ανάθεση υπηρεσίας ενός γερανοφόρου οχήματος- παπαγάλος με καλάθι, με
το χειριστή–οδηγό του, με προέκταση έως 30 μέτρα και με προσαρμογή σταθερού καλαθιού ώστε να γίνει
κλάδευση πολύ ψηλών δέντρων και γενικότερα η πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων καλλιεργητικών
εργασιών που δεν μπορούν να εκτελεσθούν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Δήμου.  
Ακόμη για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, όπως μετακίνηση, ανέλκυση ή καθέλκυση φορτίων ή
εργασίες σε μεγάλο ύψος κλπ, ανάθεση υπηρεσίας σε τηλεσκοπικό γερανό. 
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Οι ώρες απασχόλησης του γερανοφόρου οχήματος με καλάθι θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Τιμή απασχόλησης 60,00€ χωρίς φπα που καταλήγει σε 74,40€ με φπα (και για τον τηλεσκοπικό γερανό
75,00€ που καταλήγει σε 93,00€). 
Οι συνολικές ώρες θα κατανεμηθούν ως εξής: Για το γερανό παπαγάλο 226,74 ώρες που αντιστοιχούν σε
δεκαέξι χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα  ευρώ  16.870€ (226,74ώρες Χ 74,40€/ώρα = 16.870€ ) και για
τον τηλεσκοπικό γερανό  10 ώρες που αντιστοιχούν σε  εννιακόσια τριάντα ευρώ  930,00€ (10ώρες Χ
93,00€/ώρα = 930,00€). Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν οι ώρες του τηλεσκοπικού γερανού θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον γερανό παπαγάλο εφόσον παραστεί ανάγκη θα είναι 239,25ώρες και
έως του ποσού των 17.800,00€ (Δέκα εφτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ) με φπα 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 17.800,00€ ( Δέκα εφτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ)) μαζί με το φπα 24%.
Προβλέπεται ελάχιστος χρόνος απασχόλησης οι τρεις ώρες για τον γερανό παπαγάλο και τέσσερις ώρες για
τον τηλεσκοπικό γερανό, ο χρόνος μετράει από την άφιξη του μηχανήματος στη θέση απασχόλησης και
τελειώνει με το τέλος της εργασίας στο πεδίο απασχόλησης του Δήμου.  
Θα υπάρχει διαφοροποίηση της τιμής για τις αργίες και τις Κυριακές.  
Η απασχόληση του γερανοφόρου οχήματος με οδηγό θα μπορεί να γίνει σε όλη την επικράτεια του Δήμου
Χανίων. Θα υπάρχει χιλιομετρική αποζημίωση του γερανοφόρου οχήματος με καλάθι για μετακινήσεις εκτός
πόλης Χανίων:  3,00€/χλμ εκτός* πόλης Χανίων και για τον τηλεσκοπικό γερανό  5,00€/χλμ εκτός* πόλης
Χανίων. 
*Εκτός πόλης: Μετά τα Κουνουπιδιανά,  Αγ. Αποστόλους, Περιβόλια, Αγιά, Μουρνιές, Σούδα.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει προσφορά για την ωριαία απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες και την
προσαύξηση για την τυχόν απασχόληση σε Κυριακές & αργίες.
Κριτήριο για την ανάθεση θα είναι η τιμή για την ωριαία απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες.
Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  έχει  όλες  τις  απαραίτητες  άδειες  πιστοποίησης  για  τα  μηχανήματα  του  που
ορίζονται από το νόμο. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του οχήματος του και του εργαζομένου του στο
πεδίο εργασίας και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας από τον νόμο κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών.  
Ζητείται από τον κάθε ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει απαραίτητα τον παρακάτω πίνακα κατά
την κατάθεση της προσφοράς του. 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Οχήματα Ελάχιστος χρόνος
απασχόλησης 

Απασχόληση 
Κυριακές ή 
αργίες 

Τιμή μονάδος
ωριαία 
απασχόληση με 
24% φπα

Διαδρομή με 24% 
φπα

Γερανοφόρο όχημα 
με καλάθι με 
χειριστή – οδηγό 
οχήματος 30 μέτρα.
Γερανός  παπαγάλος

3 3,00€/χλμ εκτός* 
πόλης Χανίων

Τηλεσκοπικός 
γερανός με χειριστή
οδηγό του 
οχήματος μέχρι 50 
τόνους

4 5,00€/χλμ εκτός* 
πόλης Χανίων

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Εκτός πόλης: Μετά τα Κουνουπιδιανά,  Αγ. Αποστόλους, Περιβόλια, Αγιά, Μουρνιές, Σούδα.    »
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά έως και τη Δευτέρα 15
Οκτωβρίου  2018 στο  πρωτόκολλο του  Δήμου  Χανίων,  στη  διεύθυνση  Κυδωνίας  29,  σε  κλειστό
φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, 
Προσφορά για  “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ”
Υπόψη κα Συγγελάκη Μαρίας

Η  οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει   να συνταχθεί  σύμφωνα με τον παραπάνω
πίνακα και να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά (άρθρο 80 παρ.2 και 3 και
άρθρο 93 του Ν.4412/2016):

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου εξαμήνου. Εφόσον πρόκειται για
αα) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,
ββ) ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) συνεταιρισμούς η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής) σε ισχύ

4. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα η οποία θα αναφέρει : “Έλαβα γνώση και συμμορφώνομαι με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας στην
τεχνική της έκθεση”

5.  Εφόσον  πρόκειται  για  νομικό  πρόσωπο,  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  εκπροσώπησης  του
νομικού προσώπου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Δήμαρχο Χανίων
2. Αντιδήμαρχο Χανίων κα Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία
3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας
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