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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: - Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θέμα:  Μίσθωση (διάθεση –μεταφορά-τοποθέτηση και καθαριότητα) χημικών τουαλετών σε 
λαϊκές αγορές του Δήμου Χανίων.

                                             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»], 

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

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « Δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)».

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα.
 Την ύπαρξη ποσού στον   Κ.Α 20- 6279.007  του  προϋπολογισμού  του Δήμου του 2020
 To  υπ’ αριθμό 3274/27-01-2020 Πρωτογενές Αίτημα της  Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου 

και Καθαριότητας 
 Το υπ’ αριθμό 3290/27-01-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου 

και Καθαριότητας 
 Την αριθ. A- 49/29-01-2020 A.A.Y  όπου εγκρίνει την δαπάνη δεσμεύει και διαθέτει πίστωση  

ύψους 22.224,72 € με επέκταση στο 2021 με το ποσό των 2.575,28 €  
 Την υπ’αριθμό 358/02-09-202019 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων 

και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

     Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την μίσθωση (διάθεση –μεταφορά-τοποθέτηση 
και καθαριότητα) χημικών τουαλετών σε λαϊκές αγορές του Δήμου Χανίων, συνολικού 
προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (τιμή 1 χημικής τουαλέτας/ημέρα 
χωρίς ΦΠΑ: 25,64 με ΦΠΑ 31,79 €), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας πρόσκλησης. Η μίσθωση θα αφορά την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης και έως 
εξαντλήσεως του ποσού των  24.800,00 €. 

Η οικονομική προσφορά θα αφορά την  τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ.
Μαζί με την οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. 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,
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γγ) συνεταιρισμούς η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου 
εκπροσώπου 

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής). 

4. Έγγραφα ώστε να αποδεικνύεται ότι οι χημικές τουαλέτες  είναι ιδιόκτητες  ή αντίγραφο του 
ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του 
ιδιοκτήτη των χημικών τουαλετών, το οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι 
την πλήρη εκτέλεση αυτής.

      5.Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.
 

Παρακαλούμε  όπως  υποβάλλετε, την οικονομική σας προσφορά με τα λοιπά δικαιολογητικά,  
έως και την Παρασκευή 31/01/2020,  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, όπου θα 
αναγράφετε: Προς Γραφείο Προμηθειών Δήμου Χανίων-Υπόψιν κ.Κων/να Μαρκουλάκη, Προσφορά 
για την μίσθωση χημικών τουαλετών για τις λαϊκές αγορές.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ
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