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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ∆ήµαρχος Χανίων Εµµανουήλ Σκουλάκης λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 140/2014 Απόφαση 
του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  περί  έγκρισης  της  µελέτης  και  έγκρισης  του  τρόπου  εκτέλεσης  του 
έργου  &  205/2014 της  Οικονοµικής  Επιτροπής  για  την  έγκριση  των  όρων  της  διακήρυξης 
προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισµό του έργου:«ΕΡΓΑ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΣΤΗ ΝΗΣΟ  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 
προϋπολογισµού  40.000,00 € (µε  Φ.Π.Α.  23%) κατά  το  σύστηµα  της  ενιαίας  έκπτωσης  στις 
τιµές  του τιµολογίου της µελέτης που εκφράζεται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό του 
άρθρου 5   του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

Γίνεται εφαρµογή σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την µελέτη και κατασκευή των δηµόσιων 
δασοτεχνικών έργων Π.∆. 437/81, των διατάξεων 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 και κωδικοποιήθηκαν µε το άρθρο 29 του Ν.3669/08/ΦΕΚ-116Β/18-6-08, 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).

Ο Προϋπολογισµός των εργασιών που δηµοπρατούνται ανέρχεται σε  40.000,00€ µε  Φ.Π.Α. για 
Κατηγορίες  εργασιών  Πρασίνου  στελεχωµένη  µε  ∆ασολόγο  ΠΕ  ή  δασοπόνο  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. 
και η πίστωση για το έτος 2014 είναι 40.000,00 ευρώ. 

Στη  ∆ηµοπρασία  γίνονται  δεκτές  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  εγγεγραµµένες  στα  Μητρώα  του 
ΜΕΕΠ  στις  τάξεις  Α1,Α2, 1ης  Τάξης  για έργα Πρασίνου,στελεχωµένη  µε  ∆ασολόγο  ΠΕ  ή 
∆ασοπόνο  ΤΕ  .  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.Η ∆ηµοπρασία θα γίνει στα γραφεία 
της  ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  Χανίων  (Γρηγορίου  Ε!  50  και  Σφακιανάκη) 
σ  τις        04-03  -2014    ηµέρα  Τρίτη   ενώπιον της  αρµόδιας  Επιτροπής.  Λήξη  κλειστών  προσφορών  η 
10.30 π.µ. εκτός εάν η παράδοση προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 

Η εγγύηση για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία ανέρχεται σε εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ και 
µηδέν λεπτά του ευρώ (635,00€), η οποία θα απευθύνεται προς το ∆ήµο Χανίων  και θα έχει ισχύ 
τουλάχιστον  210  ηµέρες. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονος ή ασύµφορος θα επαναληφθεί µε  απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής (Οικονοµική Επιτροπή). Για περισσότερες πληροφορίες (∆ιακήρυξη και 
Τεύχος Μελέτης) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων, (Γρηγορίου Ε! 50 και Σφακιανάκη)), κ. Μαρία Μαρινάκη 
στα τηλ. 2821341614 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
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