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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

O ∆ήµος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ – 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΠΟΤΙΕ & ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ – ΑΓΙΩΝ ∆ΕΚΑ – ∆ΩΡΟΘΕΟΥ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΠΑΡΟ∆ΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΚΑΡΑΟΛΗ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, µε προϋπολογισµό 513.601.99€ 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 650.000 ΕΥΡΩ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα):  
κατηγορία οικοδοµικών µε προϋπολογισµό:313.212,57€ κατηγορία Έργα οδοποιίας: 103.669,04€ 
κατηγορία Η/Μ: 96.720,38 € 
Αντικείµενο του έργου: Το έργο θα εκτελεστεί στο κεντρικό – εµπορικό τµήµα της Παλιάς Πόλης 
Χανίων.. Περιλαµβάνει την πλήρη ανακατασκευή της επιφάνειας των συγκεκριµένων δρόµων µετά την 
αποξήλωση των σηµερινών επιστρώσεων, µε νέες επιστρώσεις από φυσικές πλάκες και κυβόλιθους 
από πορφυρίτη και ψαµµίτη, αντικατάσταση ασφάλτου µε νέα, αντικατάσταση των φωτιστικών 
σωµάτων µε νέα, νέα φρεάτια υδροσυλλογής, διαχωρισµό του παντορροϊκού συστήµατος αποχέτευσης 
στην οδό Αγ. ∆έκα, νέο αγωγό οµβρίων σε τµήµα της Σαρπάκη, εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, 
υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης, φυτεύσεις, στοιχεία αστικού εξοπλισµού, 
ράµπες για ΑµεΑ και οδηγούς όδευσης τυφλών. 
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 
2012ΕΠ00280048  
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Σύστηµα δηµοπράτησης: Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε 
συνδυασµό συστηµάτων και συγκεκριµένα µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά 
έκπτωσης  κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών της υπηρεσίας, µε 
έλεγχο οµαλότητας των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) σε συνδυασµό µε το σύστηµα µειοδοσίας µόνο στο ποσοστό εργολαβικού οφέλους 
για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών της παραγράφου ε του άρθρου 4 και του άρθρου 9 του Ν. 
3669/08 για την πληρωµή της προµήθειας της ασφάλτου.  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β και έχει εγκριθεί µε την µε αρ. 987/2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Χανίων. 
Προθεσµία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 8 µήνες 
από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
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Απαιτούµενες εγγυήσεις: Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής ύψους 10.273 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  12/6/2013 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής: Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

 

1. 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
(εντός νοµού) τάξη για έργα κατηγορίας 

Οικοδοµικών, στην Α2 ή 1
η
 ή 2

η
(εντός νοµού) τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α2 ή 1

η
 

ή 2
η
(εντός νοµού) τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

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. 
2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  
4.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων: 
α. στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας  Οικοδοµικών 
β. στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας 
γ. στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ 
της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) σε 
κοινοπραξία για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου κατά το άρθρο 21.3. 
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 13/11/2012, 
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 8/11/2012 αφού καταβάλουν 10€ για κάλυψη της 

δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταµείο του ∆ήµου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκοµίσουν το σχετικό 
διπλότυπο πληρωµής. 
Τα τεύχη δηµοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χανίων. 
Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Χανίων. 
Πληροφορίες (κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341711, FAX επικοινωνίας 
2821341709, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Μιχάλης Νταουντάκης. 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση µόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική 
διακήρυξη του διαγωνισµού. 

 

Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος 

 

 

 

 

Νικόλαος Ξυνίδης 

 

 
 
 
 
 

 


