
Προκήρυξη Πρόχειρου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του Έργου:

 

«ΕΡΓΑ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΣΤΗ 

ΝΗΣΟ  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) 

 

κατά  το  σύστηµα  της  προσφοράς  µε  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  άρθρου  5  του  Ν. 
3669/08 (Κ∆Ε).

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Ο πρόχειρος διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις  4-3-2014 (τέσσερις Μαρτίου 2014), ηµέρα 
Τρίτη)   στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων, (Γρηγορίου 
Ε’ 50 και Σφακιανάκη) από την αρµόδια Επιτροπή που θα συσταθεί αρµοδίως. Αρχή του 
διαγωνισµού  στις  10:00 π.µ.  κλειστές  προσφορές  θα  γίνονται  δεκτές  ως  τις   10:30 π.µ.   
εκτός εάν συνεχισθούν αυτές χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.

Στη  περίπτωση  αυτή  η  λήξη  προθεσµίας  προσφορών  γίνεται  από  τον  Πρόεδρο  της 
Επιτροπής όταν υπάρξει διακοπή παραδόσεως Προσφορών.
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Για το διαγωνισµό και την εκτέλεση του Έργου, ισχύουν οι διατάξεις της παρ.5 άρθρου 21 
του  Π.∆.  171/87 των  άρθρων  3  και  25 του  Π.∆.  609/85,  όπως  τροποποιήθηκαν  µε  τις 
διατάξεις των άρθρων 2 και 14 του  Π.∆. 218/99 αντίστοιχα, και κωδικοποιήθηκαν µε  το 
άρθρο 29 του Ν.3669/08, σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 του 
Ν.  2362/95 και  τις  σχετικές  αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονοµικών  που  εκδίδονται  εις 
εκτέλεση  αυτών  (τελευταία  ισχύουσα  είναι  η  αρ.  35130/739/9-8-2010  Απόφαση  του 
Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β’/11-8-2010) καθώς και οι διατάξεις του Π.∆.437/81

Ο  νόµος  4013/2011   <<Σύσταση  δηµοσίων  συµβάσεων  και  κεντρικού  ηλεκτρονικού 
µητρώου ∆ηµοσίων συµβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Το άρθρο 53 του 4042/2012.

Εξ’ άλλου ισχύουν και οι διατάξεις του Π.∆. 28/80 σε ότι αφορά την εκπόνηση 
υπηρεσιακών µελετών και του Π.∆. 171/87 “περί Οργάνων που αποφασίζουν ή 
γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα Έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και 
άλλες σχετικές διατάξεις ”

Τα στοιχεία της συµβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν και η σειρά ισχύος είναι:

α) Η παρούσα ∆ιακήρυξη, β) Το Τιµολόγιο, γ) Ο Προϋπολογισµός, δ) Η Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, ε) Η Τεχνική Έκθεση του Έργου. στ) ΦΑΥ ζ) ΣΑΥ
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Φορέας κατασκευής του Έργου είναι ο ∆ήµος Χανίων και ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε 

συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας ∆ήµου Χανίων 



και η χρηµατοδότηση είναι από ίδιους πόρους του ∆ήµου Χανίων, µε πίστωση για το έτος 
2014  40.000,00 ευρώ .

Το έργο υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων, 
απαλλάσσεται δε από κάθε φόρο, κράτηση, ή τέλος εφ’ όσον χρηµατοδοτείται από τις 
δηµόσιες Επενδύσεις, µε εξαίρεση τα τέλη χαρτοσήµου και το φόρο εισοδήµατος του 
Αναδόχου µε ανάλογη εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία προϋποθέτει 
και αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση της διακηρύξεως αυτής 
καθώς και των συµβατικών στοιχείων της µελέτης, των τοπικών συνθηκών του έργου 
κ.λ.π.
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Η  συνολική  προθεσµία εκτέλεσης  του  έργου  ορίζεται  σε  εκατόν  είκοσι(120) 
ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης 
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Η Εγγύηση για την συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε   εξακόσια   τριάντα     πέντε   ευρώ   
και    µηδέν     λ  επτά  635,0  0   €   σύµφωνα  µε  το  άρθρο  24  του  Ν.  3669/08  (Κ∆Ε)  και 
βεβαιώνεται  µε  την  κατάθεση  ισόποσου  γραµµατίου  του  Ταµείου  Παρακαταθηκών  και 
δανείων  ή  Εγγυητική  Επιστολή  αναγνωρισµένης  Τραπέζης  ή  του  Ταµείου  Συντάξεως 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, που συντάσσεται σύµφωνα µε τον τύπο 
που ισχύει για το δηµόσιο. Η Εγγύηση συµµετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον διακόσια δέκα 
(210) ηµέρες.

 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος 
είναι µεγαλύτερο του 12,00%, υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της 
σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) το ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει 
και το 22% του προϋπολογισµού.

Σε  περίπτωση  αναδόχου  κοινοπραξίας,  οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  είναι  πάντοτε 
κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο  39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε).

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’ επιλογή  του  αναδόχου  από  ένα  ή  περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. Οι εγγυήσεις παρέχονται προς το ∆ήµο 
Χανίων
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Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και 
τα τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Χανίων, οδός 
Γρηγορίου Ε' 50 και Κ. Σφακιανάκη,  Χανιά, κ. Μαρία Μαρινάκη στα τηλ. 2821341614.

Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης 
ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι 
ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10  
ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και 
επιµέλεια.  



         Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το   
διαγωνισµό µέχρι και την Πέµπτη στις 27-04  -2014  [  1]  . 

Περίληψη  της  διακηρύξεως  δηµοσιεύεται  σε  µία  ηµερήσια  τοπική  εφηµερίδα  πέντε 
τουλάχιστον  µέρες  πριν  από  τη  δηµοπρασία  και  τοιχοκολλάται  πριν  από  την  ίδια 
προθεσµία στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διενεργεί τη δηµοπρασία. Αν δεν 
εκδίδεται  στα  όρια  του  Νοµού  τέτοια  εφηµερίδα  αρκεί  η  πιο  πάνω  τοιχοκόλληση. 
Παράλληλα  µπορεί  πάντοτε  κατά  την  κρίση  της  υπηρεσίας  να  ακολουθηθεί  και 
οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος τρόπος γνωστοποίησης της δηµοπρασίας.
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Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στα 
Μητρώα  του  ΜΕΕΠ  στις  τάξεις  Α1,Α2,  και  1η  τάξη  στην  κατηγορία  Πρασίνου 
στελεχωµένη µε ∆ασολόγο ΠΕ ή   ∆ασοπόνο   ΤΕ   εγγεγραµµένο στο ΜΕΚ ή   

Εγγεγραµµένες στα µητρώα περιφερειακών Ενοτήτων Ε∆∆Ε (άρθρο 16  Π∆ 437/ 81 
εφόσον ανήκουν στην Α,Β τάξη για έργα κατηγορίας δασοτεχνικών.

 κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  Προσφορές µε συστηµένη επιστολή ή 
κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας δεν είναι αποδεκτές.

 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής µε ποινή αποκλεισµού θα είναι:

1.  Εργοληπτικό Πτυχίο ΜΕΕΠ (Βεβαίωση Εγγραφής) ή βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα 
περιφερειακών ενοτήτων  για τους εµπειροτέχνες και τα πιστοποιητικά εκπληρώσεως των 
νοµίµων υποχρεώσεων για την ισχύ του πτυχίου.

2.  Πιστοποιητικά  εκπληρώσεως των οικονοµικών και  ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς 
τους οικείους οργανισµούς ( ΓΕΩΤΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΕΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, κ.λ.π.).

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
εργοληπτικής επιχείρησης ότι:

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση.

ιι) ότι δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα:

α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 
αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και 
στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύµβασης  για  την  προστασία  των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ)  νοµιµοποίηση  εσόδων από  παράνοµες  δραστηριότητες,  κατά  το  άρθρο  1 της  αριθµ. 
91/308/ΕΟΚ  οδηγίας  του  Συµβουλίου,  για  την  πρόληψη  χρησιµοποίησης  του 
χρηµατοπιστωτικού  συστήµατος  για  τη  νοµιµοποίηση  εσόδων  από  παράνοµες 
δραστηριότητες,

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), 

στ) απάτη (386-388 Π.Κ.),

ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.),

η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),

θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),



ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),

κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.)

ιιι)  ότι  η  επιχείρηση  δεν  έχει  διαπράξει  πειθαρχικό  παράπτωµα  για  το  οποίο  της 
επιβλήθηκε  ποινή  που  της  στερεί  το  δικαίωµα  συµµετοχής  σε  διαγωνισµούς  δηµοσίων 
έργων (και καταλαµβάνει τον συγκεκριµένη διαγωνισµό) και

iv)  ότι  το  ανεκτέλεστο  µέρος  των  εργολαβικών  συµβάσεων  δεν  υπερβαίνει  τα  όρια 
ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε).

v)  ότι  έλαβε  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  τους  αποδέχεται  και  ότι  τα 
υποβαλλόµενα  στοιχεία  υπό  την  µορφή  φωτοτυπίας  είναι  αληθή  και  ακριβή 
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου ένα προς ένα.

4.  Η  εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής  όπως  περιγράφεται  στο  άρθρο  5  του  παρόντος 
κειµένου.

5.  Σε  περίπτωση  διαγωνιζόµενης  Κοινοπραξίας,  υποβάλλεται  δήλωση  ή  και  ιδιωτικό 
συµφωνητικό  υπογεγραµµένα  από  τους  νοµίµους  εκπροσώπους  των  µελών,  για  τη 
σύσταση  της  Κοινοπραξίας.  δηλώνονται  επίσης  και  τα  ποσοστά  συµµετοχής  των 
κοινοπρακτούντων  µελών  (εφόσον  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  ελάχιστα 
ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία). 

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 (Μ.Ε.Ε.Π ή Βεβαίωση Εργολήπτη) υποβάλλονται σε 
φωτοτυπίες αφού υποδειχθούν τα πρωτότυπα. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
σε  φωτοαντίγραφα  πλην  της  Φορολογικής  Ενηµερότητας  και  τις  Εγγυητικής  Επιστολής 
που  υποβάλλονται  πρωτότυπα.  Όλα  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  το  παρόν 
κείµενο  θα  παραδοθούν  στην  Επιτροπή  διαγωνισµού  εντός  ανοικτού  φακέλου  µε  την 
ένδειξη «Φάκελος δικαιολογητικών».

6. Τα  απαιτούµενα    τρία  (3)  των  0,44  €  έκαστο   µηχανόσηµα  του  Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.   ή 
πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ΄ ονόµατι του 
διαγωνιζοµένου). Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής 
προσφοράς γίνονται αποδεκτά.

Μετά  την  καταγραφή  των  στοιχείων  των  συναγωνιζόµενων  στο  πρακτικό  η  επιτροπή 
καταγράφει επίσης στο πρακτικό και την έκπτωση που προσφέρει ο κάθε διαγωνιζόµενος 
που συµµετέχει στο πρόχειρο διαγωνισµό. 

Προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται όποιος δώσει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και 
πληρεί τις τυπικές υποχρεώσεις. Το πρακτικό, µόλις τελειώσει ο διαγωνισµός, κλείνει και 
προσυπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές.
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Στον  πρόχειρο  διαγωνισµό  της  προηγούµενης  παραγράφου  εφαρµόζονται  επίσης  τα 
ακόλουθα:

α) Η προσφορά  δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει για έξι µήνες από τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας.  Μέσα  σ'  αυτό  το  χρονικό  διάστηµα  πρέπει  να  υπογραφεί  η  σχετική 
σύµβαση.

β) Η έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας γίνεται από τη Προϊσταµένη Αρχή.

γ) Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συµµετοχής, την επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας 
και  την  κατάρτιση  της  σύµβασης  εφαρµόζονται  ανάλογα  οι  σχετικές  διατάξεις  του 
Ν.3669/08.
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Αντιρρήσεις  κατά  του  κύρους  της  δηµοπρασίας  µπορούν  να  υποβάλουν  µόνον  οι 
Επιχειρήσεις  ή  Κοινοπραξίες που  έλαβαν µέρος  στον διαγωνισµό  ή αποκλείσθηκαν απ’ 
αυτόν  σε  κάποιο  στάδιο  της  διαδικασίας  του.  Οι  αντιρρήσεις  υποβάλλονται  µέσα  σε 
ανατρεπτική  προθεσµία  δύο  ηµερών  από  την  ανακοίνωση  του  αποτελέσµατος  του 
αντίστοιχου σταδίου και απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Στις αντιρρήσεις αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή).
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Η  δηµοπρασία  θα  θεωρηθεί  ολοκληρωµένη  µόνον  όταν  εγκριθεί  από  την  Προϊσταµένη 
Αρχή, που στην παρούσα περίπτωση είναι η Οικονοµική Επιτροπή.  Ο Ανάδοχος µετά από 
πρόσκληση  της  Υπηρεσίας  και  µετά  την  κοινοποίηση  της  Αποφάσεως  οφείλει  να 
προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  Συµβάσεως,  προσκοµίζοντας  και  Εγγυητική  Επιστολή 
καλής εκτελέσεως 5% επί του ποσού της Συµβάσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Π.∆. 
609/85 και κυρίως της παρ.6 αυτού και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του 171/87 Π.∆/τος.

Αν  ο  µειοδότης  που  κληθεί  δεν  εµφανισθεί  µέσα  στην  τιθέµενη  προθεσµία  ή  δεν 
προσκοµίσει  εµπρόθεσµα την απαιτούµενη  Εγγυητική  Επιστολή, θα κηρυχθεί  έκπτωτος, 
χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και η εγγύηση 
συµµετοχής στη δηµοπρασία θα καταπέσει υπέρ του κυρίου του Έργου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

Οι δαπάνες δηµοσίευσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής,  θα  καταβάλλονται  σε  κάθε  περίπτωση  από  τον  εργολάβο  που 
ανακηρύχθηκε  ανάδοχος  µε  τη  διαδικασία,  µε  την  προσκόµιση  των  νόµιµων 
παραστατικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν το  άρθρο  29 του  Ν.3669/08, ο  Ν.3548/07 όπως 
τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  η  εγκύκλιος  16 µε  υπ’ αριθ.  πρωτ.  ∆17α/02/85/ΦΝ443/30-5-
2007  της  ∆17  του  ΥΠΕΧΩ∆Ε,  η  Εγκύκλιος  33/46097/22-7-08/ΥΠΕΣ  και  η  Εγκύκλιος 
11/27754/28-6-2010/ΥΠΕΣ.

 Να  εφαρµόσει  τη  διάταξη  του  άρθρου  8  παρ.  2  του  Ν.  2342/95,  όπως  αυτή 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 3470/28-6-06, µε εφαρµοστική την αρ. 334133/06 
ΚΥΑ (αφορά στη κράτηση του    6‰   από τους αναδόχους των έργων και την κατάθεση του   
στον Ειδικό Λογαριασµό   «∆ικαιώµατα Γεωτεχνικών  »   (∆.Ο.Υ. ΚΑΕ 3425). 

 Επίσης κρατήσεις 0,10% υπέρ της ανεξάρτητης αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων

Η ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΝΑΥΣΙΚΑ  ΑΓΓΕΛΑΚΗ


