
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
Πληροφ. : Ευτ.Αντωνακάκης
Γρηγορίου Ε΄50, Χανιά Κρήτης  73135
Τηλ.: 2821341724 
Fax: 2821341716 Χανιά  17-2-2014
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr             Α.Π. 12572

              
                                                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ∆ήµος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση 

του  έργου  «Επισκευές-συντηρήσεις  σε  σχολικά  κτίρια  του   ∆ήµου 

Χανίων 2013», µε προϋπολογισµό 201.973 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 

από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία οικοδοµικά, µε 

προϋπολογισµό  163.129,67  (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και 

απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν  τα συµβατικά τεύχη 

του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την 

έδρα της υπηρεσίας Γρηγορίου Ε΄ 50 Χανιά, µέχρι τις 6-3-2014. Η 

διακήρυξη  του  έργου  έχει  συνταχθεί  κατά  το  εγκεκριµένο  από  τον 

υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β.

Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  2821341724,  FAX επικοινωνίας 

2821341716.

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  11-3-2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 

10:00  π.µ.  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  Γρηγορίου  Ε'  50,  και  το 

σύστηµα  υποβολής  προσφορών  είναι  µε  επί  µέρους  ποσοστά 

έκπτωσης,του άρθρου 6 του  Ν.3669/2008.

4.  Στο  διαγωνισµό  γίνονται  δεκτοί  α)  ηµεδαποί  διαγωνιζόµενοι, 

µεµονωµένοι  ή  σε  κοινοπραξία,  εγγεγραµµένοι  στο  Μ.Ε.ΕΠ,  που 

καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξη του έργου, ήτοι τάξη Α2, 1η και 2η 

(εντός  Νοµού)  και  στην  κατηγορία  οικοδοµικά.  β)  αλλοδαποί 

διαγωνιζόµενοι  που αποδεικνύουν ότι  κατά την  τελευταία πενταετία, 



έχουν  εκτελέσει  έργα  παρόµοια  (ποιοτικά  και  ποσοτικά)  µε  το 

δηµοπρατούµενο.

Επίσης  δεκτές  στον  διαγωνισµό  γίνονται  κοινοπραξίες  εργοληπτικών 

επιχειρήσεων   σε  οποιονδήποτε  συνδυασµό  µεταξύ  τους,  υπό  τους 

όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε) (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. 

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής ύψους 3.262,59 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 210 ηµερών, 

µετά την  ηµέρα διεξαγωγής  του διαγωνισµού.  Ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών είναι 180 ηµέρες.

6.  Το  έργο  χρηµατοδοτείται  από  ΣΑΤΑ.  Προκαταβολή   δε  θα 

χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οκονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Χανίων.
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