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Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 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.”

 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)”

 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

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

 Το υπ’ αριθμ. 44577/27-09-18 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας
 Το υπ’  αριθμ.  45341/02-10-18  τεκμηριωμένο  αίτημα  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  Πρασίνου  &

Καθαριότητας, συνοδευόμενο από τεχνική περιγραφή
 Την υπ’  αριθμ.  Α-1249/2018  Απόφαση Ανάληψης  Υποχρέωσης  που  εγκρίνει  τη  δαπάνη,  δεσμεύει  και

διαθέτει  πίστωση ύψους 13.284,14€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 35-6692.018 οικονομικού έτους 2018 για προμήθεια φυτικού υλικού

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

 Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια φυτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος
και Πρασίνου, συνολικού προϋπολογισμού 13.284,14€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας
του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Τεχνικές προδιαγραφές φυτών – Φύλλο 1 και Φύλλο
2) και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η προσφορά θα είναι για το σύνολο της προμήθειας.
Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η παράδοση των φυτών θα γίνεται  μετά από παραγγελία στο χώρο και  το χρόνο που θα υποδεικνύει  η
Υπηρεσία.
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Τα φυτά πρέπει να είναι : υγιή και εύρωστα, απαλλαγμένα εντομολογικών και μυκητολογικώνν προσβολών, με
ίσιο κορμό, κανονικά αναπτυγμένη κόμη, κανονικά ανεπτυγμένη ρίζα χωρίς συστροφές και μέγεθος μπάλας και
ύψος τουλάχιστον ίσο με τις προδιαγραφές, να διαθέτουν φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό όπου απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά έως και τη Παρασκευή 12
Οκτωβρίου 2018 στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο,
ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών 
Προσφορά για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”
Υπόψη κας Συγγελάκη Μαρίας

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει 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

Συνημμένα:
Τεχνική Έκθεση (τεχνικές προδιαγραφές φυτών Φύλλα 1 και 2 - Σύνολο 4 σελίδες)

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

2/2


	Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
	Έχοντας υπόψη:

