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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: Συγγελάκη Μαρία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135
τηλ.: 28213 41 760 εσωτ.5 Fax: 2821341750 
g-promitheies@chania.gr ,  www.chania.gr  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ʺΔημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)ʺ όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

2. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) ʺΝέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτηςʺ όπως τροποποιήθηκε με 
το N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.06.2018 τεύχος Α’) ʺΜεταρρύθμιση 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»]ʺ και ισχύει σήμερα

3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) ʺΚύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτωνʺ και συγκεκριμένα του άρθρου 209, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.3731/2008 
(ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α’) και ισχύει σήμερα 

4. Το υπ’ αριθμ. 49548/28-09-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009271719) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
Πρασίνου & Καθαριότητας

5. Το υπ’ αριθμ. 49637/28-09-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & 
Καθαριότητας, συνοδευόμενο από τεχνικές προδιαγραφές

6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2021 που προβλέπει πίστωση 30.800,00€ 
στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 35-6233.001 για «Ανάθεση εργασίας  καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχ/τος»

7. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1107 (Α.Π 59502/19-11-2021_ΑΔΑ 6ΝΛΑΩΗ5-ΤΤΑ) που εγκρίνει τη 
δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ύψους 4.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος 
του παραπάνω Κ.Α για το 2021 και 33.200,00€ εκτεινόμενη δαπάνη για το 2022. Σύνολο 37.200,00€

8. Την υπ’ αριθμ. 60379/25-11-2021 (ΑΔΑΜ 21PROC009605566) πρόσκληση της Οικονομικής Υπηρεσίας για 
κατάθεση προσφορών

9. Την υπ’ αριθμ. 62994/07-12-2021 (ΑΔΑ 63ΑΕΩΗ5-ΩΞ8) Απόφαση ματαίωσης διαδικασίας ανάθεσης λόγω 
κατάθεσης μη αποδεκτών προσφορών και επανάληψη της διαδικασίας 

10. Τις νέες τεχνικές προδιαγραφές από την Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας
11. Την υπ’ αριθμ. 499/01-11-2021 (ΑΔΑ 9Θ19ΩΗ5-ΞΥΕ) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
12. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛEI

να καταθέσετε προσφορά για εργασία καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος με χειριστή, ώστε να γίνει 
κλάδευση πολύ ψηλών δέντρων και γενικότερα η πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων καλλιεργητικών 
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εργασιών που δεν μπορούν να εκτελεσθούν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Δήμου Χανίων, ενδεικτικού 
συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%), σύμφωνα με τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου 
Χανίων. Συγκεκριμένα : 

Τεχνικές Προδιαγραφές
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, χρειάζεται την ανάθεση υπηρεσίας σε τηλεσκοπικό γερανό.  
Οι ώρες απασχόλησης του γερανοφόρου οχήματος με καλάθι και του τηλεσκοπικού γερανού θα εξαρτηθούν 
από τις ανάγκες της υπηρεσίας.  
Τιμή απασχόλησης 65,00€/ώρα χωρίς ΦΠΑ που καταλήγει σε 80,60€/ώρα με Φ.Π.Α 24% για το 
γερανοφόρο όχημα με καλάθι και 90,00€/ώρα που καταλήγει σε 111,60€/ώρα με Φ.Π.Α 24% για τον 
τηλεσκοπικό γερανό, κατά τις εργάσιμες ημέρες. 
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός έως τη συμπλήρωση του ποσού των 37.200,00€ ( Τριάντα επτά 
χιλιάδες διακόσια  ευρώ ) με Φ.Π.Α  24%. 
Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του ποσού,  δηλαδή των 37.200,00€ με ΦΠΑ. 
Προβλέπεται ελάχιστος χρόνος απασχόλησης οι τρεις ώρες για τον γερανό παπαγάλο και οι 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 των γερανών θα μπορεί να γίνει σε όλη την επικράτεια του Δήμου Χανίων. 
Θα υπάρχει χιλιομετρική αποζημίωση για το γερανοφόρο όχημα -παπαγάλος 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, μετά  τους Αγ. Αποστόλους, μετά τα Περιβόλια, μετά  την Αγιά 
Βαρβάρα Μουρνιών, μετά  τη Σούδα.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει προσφορά με ποσοστό έκπτωσης για την ωριαία απασχόληση κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και για τους δυο τύπους γερανών καθώς και την προσαύξηση για την τυχόν 
απασχόληση σε Κυριακές & αργίες.
Κριτήριο για την ανάθεση θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ενιαία τιμή) επί των τιμών του 
προϋπολογισμού, 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. 
Ο ανάδοχος 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 (…)

Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο όπως καταθέσει οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο 
έντυπο έως την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 στις 11π.μ στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29), 
σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω:  
ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προσφορά για ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Υπόψη κα Συγγελάκη Μαρία
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Κριτήριο για την ανάθεση θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ενιαία τιμή) επί των τιμών του 
προϋπολογισμού για την ωριαία απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες και με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι όροι που έχουν τεθεί.

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά (αρ.73 & 80 Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα):
 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, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας

γγ) συνεταιρισμούς                       η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή, σε 
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς και στην οποία θα αναφέρεται ότι 
«ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………… δηλώνω 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 και δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού»

 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα 
για το προσωπικό που απασχολείται (αν δεν υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζουν 
βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα) καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου, αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης (πχ Πιστοποιητικό 
Εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ που να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της 
προσφοράς ή καταστατικό) 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Συνημμένα:
 Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου Χανίων
2. Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Τσουπάκης Μιχαήλ
3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας





 
Χανιά         /       / 2021 
 
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ  
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

«ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ» 

συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% 

 
 

Οχήματα 

Ελάχιστος 
χρόνος 

απασχόλη
σης 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

Τιμή μονάδος 
ωριαίας 

απασχόλησης 
κατά τις 

εργάσιμες 
ημέρες  

χωρίς Φ.Π.Α  

Προσαύξηση 
για την τυχόν 
απασχόληση 
σε Κυριακές 

& αργίες 

Αποζημίωση 
διαδρομής εκτός* 

πόλης Χανίων  
χωρίς Φ.Π.Α 

Γερανοφόρο 
όχημα με καλάθι, 
με χειριστή – 
οδηγό του 
οχήματος, έως 30 
μέτρα 
προέκταση. 
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 

 
*Εκτός πόλης: μετά τα Κουνουπιδιανά, μετά τους Αγ. Αποστόλους, μετά τα Περιβόλια, μετά την Αγιά 
Βαρβάρα Μουρνιών, μετά  τη Σούδα. 
 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση και συμμορφώνομαι με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
που θέτει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας για την ανάθεση υπηρεσίας ενός 
γερανοφόρου οχήματος - παπαγάλος με καλάθι με το χειριστή οδηγό του, καθώς και τηλεσκοπικού 
γερανού με το χειριστή οδηγό του. 
 

Ο προσφέρων 
 

(υπογραφή-σφραγίδα) 
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