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Ο ΔΗΜΟΣ 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  Φ.Ε.Κ  147/Α/08-08-2016  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
 Την υπ’ αριθμό 477/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική

υπ’ αριθμ. Α-949/2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και διαθέτει πίστωση ποσού 15.000,00 ευρώ
σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.016 του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων, οικονομικού έτους 2018 για
την κάλυψη της δαπάνης της ανάθεσης εργασιών καθαρισμού οικοπέδων και  λοιπών ακάλυπτων
χώρων τρίτων του Δήμου Χανίων.

 Την υπ’ αριθμ. 28590/20-06-2018 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας
 Την  Τεχνική  Έκθεση  (Νομικό  Πλαίσιο  -  Περιγραφή  Εργασίας  –  Τιμολόγιο  Μελέτης  Εργασίας  –

Συγγραφή Υποχρεώσεων) της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας.
 Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

να υποβάλετε προσφορά για την υπηρεσία εργασιών καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων
χώρων τρίτων του δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 15.000€ 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 (Νομικό  Πλαίσιο  -
Περιγραφή  Εργασίας  –  Τιμολόγιο  Μελέτης  Εργασίας  –  Συγγραφή  Υποχρεώσεων), η  οποία  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης. 

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία  αφορά την εργασία  αποψίλωσης  των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων
τρίτων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα
όριά  τους,  από  τα  ξερά  χόρτα  και  στην  απομάκρυνση  τους,  την  απομάκρυνση  τυχόν  άλλων
εγκαταλελειμμένων  καυστών  ή  εκρήξιμων  υλικών  ή  αντικειμένων  που  βρίσκονται  μέσα σε  αυτούς,  προς
αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Η εργασία θα γίνεται με βενζινοκίνητα
χορτοκοπτικά πεζού χειριστή ή τα κατάλληλα μηχανήματα και περιλαμβάνει την άμεση απομάκρυνση των
προϊόντων που θα προκύψουν από την εργασία της αποψίλωσης και την απόρριψή τους σε χώρους που
επιτρέπεται από το νόμο.
Οι  εργασίες που προβλέπονται  στα πλαίσια της παρούσας μελέτης αφορούν οικόπεδα -  γαιωτεμάχια που
βρίσκονται στο Δήμο Χανίων εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού και σε απόσταση 100μ από τα όρια τους.
Τα σημεία που θα γίνονται οι επεμβάσεις θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
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Ο ανάδοχος οφείλει να επέμβει στους χώρους που θα του υποδεικνύονται εντός 3 ημερών.

Όλα τα οχήματα και μηχανήματα του ανάδοχου θα πρέπει να έχουν τις, κατά το νόμο, άδειες, εγκρίσεις και
πιστοποιήσεις.

Οι  ενδιαφερόμενοι,  φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  μπορούν να καταθέσουν την  προσφορά τους,  για το
σύνολο των εργασιών, έως και τη Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων,
στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω: 
       Για Γραφείο Προμηθειών, 
      Προσφορά για την “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”
       Υπόψη κας Συγγελάκη Μαρίας

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ενώ θα πρέπει να δοθεί
τιμή για κάθε εργασία χωριστά.
Η  παροχή  των  υπηρεσιών  θα  γίνεται  μέχρι  εξαντλήσεως  του  συνολικού  ποσού  των  15.000,00€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι συμβατικές τιμές μονάδας θα προκύψουν από τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης αφού αφαιρεθεί η
έκπτωση που έχει προσφέρει ο ανάδοχος επί του συνολικού τιμήματος.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α

1

Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού 
πεζού χειριστή σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. 
Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των 
φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση
από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν 
από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.

60,00€

2

Εργασία καθαρισμού οικοπέδων (χόρτα ,βάτα, εύφλεκτα υλικά 
κ.λ.π) με τη βοήθεια κατάλληλου μηχανήματος (φορτωτή,jcb 
κτλ), φορτοεκφόρτωσης σε φορτηγά αυτοκίνητα και μεταφοράς
και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση από το χώρο της
εργασίας. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των οχημάτων
και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, η 
φορτοεκφόρτωση όλων των υλικών και η μεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

40,00€

3

Κοπή ξυλωδών φυτών, με κατάλληλα μηχανήματα ή/και με 
εργάτες, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνεται η 
κοπή όλων των ξυλωδών φυτών (Αύλανθος, Νικοτιάνα, κ.λ.π.) 
και καλάμια που καλύπτουν την επιφάνεια οικοπέδων- 
γαιωτεμαχίων με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων που 
προσαρμόζονται σε ελκυστήρα ή με εργάτες και εργαλεία, η 
απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών 
που προέκυψαν από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους 
που επιτρέπεται.

170,00€

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% της αξίας
της σύμβασης εργασίας χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016. 
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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 για κύρια και επικουρική ασφάλεια σε ισχύ

4. Εφόσον  πρόκειται  για  νομικό  πρόσωπο,  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  παραστατικό
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου 

5. Υπεύθυνη  Δήλωση  του  συμμετέχοντα  για  τη  συμμόρφωσή  του  με  τους  όρους  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων στην
τεχνική της έκθεση.

6. Αντίγραφα της ασφάλειας  και  των αδειών κυκλοφορίας  των μηχανημάτων ή  Υπεύθυνη Δήλωση του
ιδιοκτήτη για την παραχώρηση των μηχανημάτων στον συμμετέχοντα (με τις ασφάλειες και τις άδειες
κυκλοφορίας).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνημμένα:
 Τεχνική Έκθεση (6 σελίδες)

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