
     

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ     Αρ. Πρωτ.: 1533 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Μελιδονίου 27, Χανιά Κρήτης 73100 
Τηλ.:   28210 23361 
E-mail: ghrokom@otenet.gr 
                
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΘΕΜΑ: Υποβολή Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών σύμβασης μίσθωσης έργου Μηχανολόγου 
Μηχανικού για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. 

 

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

• Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

• Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-2018 τ. Α’). 

• Την υπ’ αριθμόν 25049/1253/2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1580/8-5-2018 t. B). 

• Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 33405/Δ9 1493/15-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

• Την εγκύκλιο Υπ.Εσ. οι. 11072/18-02-2020 για τον προγραμματισμό προσλήψεων. 

• Την υπ’ αριθμό Α-164/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με θέμα την έγκριση της δαπάνης και την 
δέσμευση και διάθεση της πίστωσης ποσού 2.333,31 € εις βάρος του Κ.Α. 00-6117.004 του 
προϋπολογισμού έτους 2021 και ποσού 5.666,69 € εις βάρος του συνεχιζόμενου ΚΑ του 
προϋπολογισμού έτους 2022. 

• Την υπ’ αριθμό 1507/6-9-2021 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας. 

• Τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
να υποβάλετε προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών σύμβασης μίσθωσης έργου Μηχανολόγου Μηχανικού 
για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 €, διάρκειας ενός έτους. 
Κατάθεση προσφορών, έως και την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, στο πρωτόκολλο του Δημοτικού 
Γηροκομείου Χανίων. 
Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του προσφέροντα με τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.  

 
2. Δικαιολογητικά που να καλύπτουν τα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:  
α)Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 
σπουδών. 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού 
Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
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β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 
 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή 
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με 
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση 
Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. 
 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και 
εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει, εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται 
στην περίπτ. 79Α του Ν. 4412/2016 ή Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
Ν4412/2016 για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (άρθρο 80 παρ.2 
Ν.4412/2016). Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα σε περίπτωση φυσικού και 
νομικού προσώπου. 
 
4. Φορολογική ενημερότητα.  
 
5. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για 
το προσωπικό που απασχολείται καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.  
 
6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του 
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

                                                                                                                                              κ.α.α.  
 

ΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

Επισυνάπτονται: 

• Τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 





 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Μελιδονίου 27, Χανιά Κρήτης 73134 
Τηλ.:   28210 23363  
 Email: ghrokom@otenet.gr  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
 
Χανιά, 6/9/2021 
Α.Π. : 1507 
 
Προϋπολογισμός: 8.000,00 € (με ΦΠΑ) 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 00-6117.004 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Σκοπός της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι να καθορίσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες που απαιτούνται για τη σύμβαση 
μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού για ένα (1) έτος για τις ανάγκες του Δημοτικού 
Γηροκομείου Χανίων. 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο 

Στην παρούσα σύμβαση μίσθωσης έργου Μηχανολόγου Μηχανικού περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες υπηρεσίες για τη 
συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων και την εκπόνηση 
των σχετικών μελετών  

Άρθρο 2ο: Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας σύμβασης έργου και κόστος 

Οι υπηρεσίες του Μηχανολόγου Μηχανικού θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους με συχνότητα απασχόλησης τριών (3) δίωρων 
επισκέψεων την εβδομάδα ή όταν εκτάκτως κληθεί με συνολική δαπάνη 8.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Δηλαδή 
αφορά το υπόλοιπο οικονομικό έτος 2021, τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και τους μήνες Ιανουάριο, 
Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο του έτους 2022.  

Άρθρο 3ο: Τρόπος πληρωμής 

Η υπηρεσία θα εξοφληθεί τμηματικά με το πέρας των μηνιαίων υπηρεσιών και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών και 
των νομίμων δικαιολογητικών. Στα εντάλματα επιβάλλονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 8.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει 
τον ΚΑ 00-6117.004 σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και συνεχιζόμενη πίστωση προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2022. Η έγκριση της δαπάνης σύναψης μίσθωσης έργου με κάλυψή της από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
του Δ.Γ.Χ., έγινε σύμφωνα με την υπ’ αρίθ.: 7576/25-8-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με Α.Δ.Α. 
(ΨΟΑ0ΟΡ1Θ-ΥΗΞ). 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 6/9/2021 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Γ.Χ. 

 
 
 

ΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 Χανιά, 6/9/2021 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 

 

 




