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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

O ∆ήµος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (αυτόνοµο δίκτυο πυρόσβεσης, 
δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισµός δικτύων ακαθάρτων και οµβρίων. Υπογειοποίηση 
εναέριου δικτύου ∆ΕΗ)–∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΩΝ, µε προϋπολογισµό 1.300.000 ΕΥΡΩ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
Οδοποιϊας, µε προϋπολογισµό 607.241,26€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία 
Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, µε προϋπολογισµό 241.679,51€ και γ) κατηγορία υδραυλικών µε 
προϋπολογισµό 162.967,63€. 
Αντικείµενο του έργου: Το έργο θα εκτελεστεί στο κεντρικό τµήµα της  Παλιάς Πόλης Χανίων που οριοθετείται 
βόρεια από την οδό Σήφακα ( Μαχαιράδικα ) και το Βυζαντινό Τείχος, ανατολικά από την οδό ∆ασκαλογιάννη, 
δυτικά από την οδό Ποτιέ και νότια από την οδό Χατζηµιχάλη Νταλιάνη. Περιλαµβάνει την κατασκευή 
σύγχρονων δικτύων υποδοµής στο κεντρικό τµήµα της παλιάς πόλης: αυτόνοµο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο 
οπτικών ινών, ύδρευσης και διαχωρισµό δικτύων ακαθάρτων και οµβρίων (σε σηµεία που απαιτείται) καθώς και 
την διαµόρφωση, αποκατάσταση και ηλεκτροφωτισµό των οδών. 
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 2011ΕΠ00280061.  
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 υπουργό 
ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. 
Προθεσµία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 µήνες από την 
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
Απαιτούµενες εγγυήσεις: Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 20.238 ΕΥΡΩ οι οποίες θα απευθύνονται στο ∆ήµο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής 
δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 6 µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία 
δηµοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι  12/7/2012 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής: Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1
η
 ή 2

η
 ή 3

η
  τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α2 ή 1

η
 ή 

2
η
 τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ και στην Α2 ή 1

η
 ή 2

η
 εντός νοµού τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικών  
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β. Προερχόµενες 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 στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 

µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόµενες 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 Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.  
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 13/12/2011, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2

ος
 όροφος).  

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 στην οδό Γρηγορίου Ε’ 
50, 73135 Χανιά, 2

ος
 όροφος, µέχρι τις 8/12/2011 µε καταβολή 15€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής.  

Λοιπές πληροφορίες: 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 παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση µόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική 
διακήρυξη του διαγωνισµού. 
 
 
 
 
 

 

Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος 
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