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O ∆ήµος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, µε προϋπολογισµό 7.600.000 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδοµικών, µε προϋπολογισµό
4.115.094,96€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων, µε προϋπολογισµό 1.685.066,08€.
Αντικείµενο του έργου: Το έργο περιλαµβάνει την αποκατάσταση και διαρρύθµιση του κτηρίου του Παλαιού
Τελωνείου για τη δηµιουργία Κέντρου Πολλαπλών Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων (460 θέσεων) όπως
θεατρικών, µουσικών και χορευτικών παραστάσεων, οµιλιών, διαλέξεων και συνεδρίων. Το εν λόγω πέτρινο
κτίριο του Παλαιού Τελωνείου δεσπόζει στον εσωτερικό λιµένα της Παλαιάς Πόλης των Χανίων από το 1930
και έχει κηρυχθεί Νεώτερο Ιστορικό ∆ιατηρητέο Μνηµείο από το Υπουργείο Πολιτισµού
Πιο συγκεκριµένα, οι εργασίες του προτεινόµενου έργου περιλαµβάνουν:
α. Αποκατάσταση – ∆ιαρρύθµιση του κτιρίου
Καθαιρέσεις ξύλινων και µεταλλικών στεγών, ξύλινων κλιµάκων, στοιχείων από σκυρόδεµα, επιχρισµάτων.
Καθαιρέσεις µη φερόντων τοιχοποιϊών, ψευδοροφών. Ενισχύσεις λιθοδοµών µε αρµολογήµατα,
τσιµεντενέσεις, µανδύες από σκυρόδεµα. Ενισχύσεις στοιχείων από σκυρόδεµα µε µανδύες, φύλλα
ανθρακονηµάτων. Συντηρήσεις και επισκευές λιθοδοµών, µεταλλικών στοιχείων. Ανακατασκευές και νέες
κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα. Κατασκευή νέων τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδοµή, γυψοσανίδες.
Μεταλλικές κατασκευές στέγης, κερκίδων, δαπέδων, θυρών κλπ. Ξύλινες κατασκευές στέγης, κλιµάκων,
κουφωµάτων, δαπέδων κλπ. Ψευδοροφές διαφόρων τύπων: διακοσµητικές, ηχοαπορροφητικές κλπ.
Αντικατάσταση όλων των κουφωµάτων µε νέα. Επιστρώσεις µε βιοµηχανικό δάπεδο, µάρµαρο, πέτρα, πλάκες
τσιµέντου, ξύλο κλπ. Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια κλπ. Υαλουργικά. Χρωµατισµοί. Μονώσεις δωµάτων και
στεγών. Εξοπλισµός χώρων υγιεινής και πλατείας θεάτρου.
β. Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις Ύδρευση, Αποχέτευση – Όµβρια, Κλιµατισµός – Θέρµανση –
Αερισµός, Ενεργητική Πυροπροστασία (Πυρόσβεση – Πυρανίχνευση – Φωτισµός Ασφαλείας), Ισχυρά
Ρεύµατα, Ασθενή Ρεύµατα, Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Εγκαταστάσεων, Συστήµατα Ασφαλείας,
Αντικεραυνική Προστασία, Ανελκυστήρες, Θεατρικός Φωτισµός, Οπτικοακουστικός εξοπλισµός.
γ. Εργασίες αποξήλωσης και αποµάκρυνσης φύλλων αµιαντοτσιµέντου από την υπάρχουσα στέγη
Χρηµατοδότηση: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 µέσω του Π∆Ε, µε κωδικό 2011ΕΠ00280026.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Σύστηµα δηµοπράτησης: Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του
άρθρου 6 του Ν. 3669/08. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Yπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Α.
Προθεσµία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 24 µήνες από την
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Απαιτούµενες εγγυήσεις: Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 116.005 ΕΥΡΩ οι οποίες θα απευθύνονται στο ∆ήµο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν
γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 10 µηνών από την ηµέρα διεξαγωγής του
διαγωνισµού.
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∆ικαιούµενοι συµµετοχής: Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α.
Είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του
η
η
η
η
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4 ή 5 τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών και στην 3 ή 4
τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικών.
β.
προέρχονται από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ.
προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το
δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε
ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου
υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη 3η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη 2η του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα κατηγορίας Η/Μ µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθµιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας) σε κοινοπραξία για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου κατά
το άρθρο 21.3.
Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.
Κάθε διαγωνιζόµενος, επί ποινή αποκλεισµού, θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δεσµεύεται: Ι) ότι
διαθέτει ο ίδιος και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα µέλη της, άδεια διαχείρισης επικίνδυνων
αποβλήτων (αµίαντος) τύπου Α είτε τύπου Β σε ισχύ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 14 του π.δ.
212/2006 και Υ.Α 21017/84/09 των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλλεγγύης) ή ότι θα αναθέσει τις εργασίες κατεδάφισης και διαχείρισης των προϊόντων
αµιάντου σε Επιχείρηση Αφαίρεσης Κατεδάφισης αµιάντου (ΕΑΚ) η οποία διαθέτει την άδεια αυτή. ΙΙ) Ότι, σε
περίπτωση ανακήρυξής του ως προσωρινού µειοδότη, κατά τον έλεγχο των επικαιροποιηµένων
δικαιολογητικών θα προσκοµίσει ακριβές φωτοαντίγραφο της ανωτέρω άδειας ή σε περίπτωση συνεργασίας
ιδιωτικό συµφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας µε ΕΑΚ για το υπόψη έργο. (αναλυτική διακήρυξη, άρθρο
24.1.7. η προσθήκη του όρου εγκρίθηκε µε την ∆17α/268/5/ΦΝ 440/26-8-2011 Απόφαση Υπουργού
ΥΠΟΜΕ∆Ι). Για λόγους τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων για τους αλλοδαπούς
υποψηφίους γίνεται αποδεκτή ισοδύναµη άδεια προερχόµενη από τα κράτη προέλευσης των δικαιούµενων
συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 6/12/2011, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
ος
Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2 όροφος). Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά), το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται παραπάνω. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το
συµµετέχοντα στο διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3669/08, για διάστηµα εννιά
µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Γλώσσα διαγωνισµού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη διαγωνισµό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή
νοµίµως µεταφρασµένα και επικυρωµένα.
Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονοµικής προσφοράς και
τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου - – Τµήµα
ος
Προγραµµατικής Σύµβασης Παλιάς Πόλης στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2 όροφος. Εφόσον
τα στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό υποχρεούται να τα παραδώσει
στους διαγωνιζόµενους εντός έξι (6) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης. Η υπηρεσία
είναι υποχρεωµένη να παραδίδει τα εµπροθέσµως ζητηθέντα στοιχεία από τα γραφεία της, µέχρι και την
Τετάρτη 30/11/2011. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 15 ΕΥΡΩ.
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Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό,
επιπλέον και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα
στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς
να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.
Λοιπές πληροφορίες: Ισχύουσα νοµοθεσία είναι η ελληνική όπως έχει εναρµονιστεί µε τις οδηγίες της Ε.Ε.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Χανίων.
Πληροφορίες (κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341712, FAX επικοινωνίας 2821341709,
αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Ζωή Εύδου.
Η υπόψη προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επίσηµων ∆ηµοσιεύσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης την 10/10/2011.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση µόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική
διακήρυξη του διαγωνισµού.

Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος

Νικόλαος Ξυνίδης
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