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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
O ∆ΟΚΟΙΠΠ διακηρύσσει την µε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ∆∆ΟΟΚΚΟΟΙΙΠΠΠΠ » ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ, προϋπολογισµού 77.500,00 ευρώ (µε ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (σχετική η µε αρ. 3/2017 µελέτη της ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Χανίων).  
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οικοδοµικών µε 
προϋπολογισµό 34.572,01 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα) και κατηγορία 
ηλεκτροµηχανολογικών µε προϋπολογισµό 27.513,57 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., 
απρόβλεπτα). 
Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, και το TEΥ∆ που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους 
καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης  είναι διαθέσιµα στους ενδιαφερόµενους σε ηλεκτρονική 
µορφή στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χανίων (www.chania.gr). 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος ∆ιακηρύξεων Ανοικτής 
∆ιαδικασίας για την σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.  
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 03/08/2017 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά).  
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
Σύστηµα δηµοπράτησης: Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το 
σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών 
εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16. 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής:  
Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονοµικών Φορέων  που 
είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.,  εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή είναι εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για 
έργα κατηγορίας Οικοδοµικών και Ηλεκτροµηχανολογικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
(αρ. 59 του Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του Κ∆Ε), και που είναι εγκατεστηµένα σε: α) σε 
κράτος-µέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

Οι οικονοµικοί φορείς και οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν  υπό τους όρους των άρθρων 
19 και 76 του Ν.4412/2016  
Εγγυήσεις Συµµετοχής: Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους 
διαγωνιζόµενους εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ  
(1.250,00 €), και πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον µέχρι 5-3-18 και θα απευθύνονται στο 
∆ΟΚΟΙΠΠ.  
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. 
Χρηµατοδότηση:  Το έργο χρηµατοδοτείται από Ίδιους Πόρους του ∆ΟΚΟΙΠΠ (Κ.Α. 15-7331.003). 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΟΚΟΙΠΠ. 
Λοιπές πληροφορίες: Πληροφορίες (κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41725, 
FAX επικοινωνίας 28213-41716, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αργυρή Μαρινάκη. 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση µόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική 
διακήρυξη του διαγωνισµού. 
 
 
 Χανιά  3 Ιούλιος 2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆ΟΚΟΙΠΠ ΧΑΝΙΩΝ 
 
 
 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΦΟΒΑΚΗΣ 
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