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 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010:  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της   Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν4412/2016  ΦΕΚ 147/08-08-2016  τεύχος  Α'  «  Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα
4. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 για την δυνατότητα των Δήμων  να αναθέτουν απευθείας  την

παροχή υπηρεσιών με απόφαση Δημάρχου 
5. Την  υπ’  αριθμ.  61948/17-10-2016  εισήγηση  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Πρασίνου με  τις

επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
6. Την υπ’αριθμ. 241/13-7-2016 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Την έγκριση των  παρακάτω  τεχνικών προδιαγραφών της  υπηρεσίας καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχ/τος όπως
αυτές έχουν συνταχθεί από την  Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων:

Τεχνικές Προδιαγραφές :
Η  υπηρεσία  μας  χρειάζεται  την  ανάθεση  υπηρεσίας  ενός  γερανοφόρου  οχήματος
παπαγάλος με καλάθι , με το χειριστή – οδηγό  του , με προέκταση έως 30 μέτρων 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 .Οι ώρες απασχόλησης του γερανοφόρου οχήματος με καλάθι θα εξαρτηθούν από
τις ανάγκες της υπηρεσίας .Τιμή απασχόλησης 50 € χωρίς φπα που καταλήγει σε 62,00 €
με φπα και  θα είναι 241,5ώρες και  έως του ποσού των 15000,00€ με φπα. Οι  συνολικές
ώρες θα κατανεμηθούν ως εξής :Για το γερανό παπαγάλο 200 ώρες που αντιστοιχούν σε
δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 12400,00€( 200ώρες χ62€ /ώρα =12400€)  και για τον
τηλεσκοπικό γερανό 41,5 ώρες που αντιστοιχούν σε δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα
τρία  ευρώ  2573,00€  (41,5ώρες  χ62€  /ώρα  =2573€)  .  Σε  περίπτωση  που  δεν
χρησιμοποιηθούν οι ώρες του τηλεσκοπικού γερανού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τον γερανό  παπαγάλο εφόσον οι ανάγκες το υποδείξουν. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
14973,00€ (δέκα τέσσερεις χιλιάδες ενιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ) μαζί με το φπα 24%.
Προβλέπεται ελάχιστος χρόνος απασχόλησης οι τρεις ώρες για τον γερανό παπαγάλο και
τέσσερεις  ώρες  για  τον  τηλεσκοπικό  γερανό,  ο  χρόνος  μετράει  από  την  άφιξη  του
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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.  
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.

   Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης           Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
   Περιβάλλοντος Πρασίνου ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ

& Καθαριότητας             ΓΕΩΠΟΝΟΣ

   Στέλιος    Σταματουλάκης 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

   ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δήμαρχο Χανίων.
2. Αντιδήμαρχο Χανίων κ.  Βλαχάκη Μιχαήλ
3. Δ/νση   Περιβάλλοντος και Πρασίνου
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