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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου 

«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στις θέσεις «Σπηλιά» Ασή Γωνιάς και «Μοδάκια» Αρµένων του 

δήµου Αποκορώνου» µε προϋπολογισµό 513.734,69 € (µε Φ.Π.Α.).  

 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο περιλαµβάνει την αποκατάσταση δύο ανενεργών ΧΑ∆Α του ∆. Αποκορώνου. Ο ένας 

βρίσκεται στη θέση «Μοδάκια» (15 στρ) της ∆.Ε. Αρµένων και ο άλλος στη θέση «Σπηλιά» (2 

στρ) της Τ.Ε. Ασή Γωνιάς. 

Η αποκατάσταση των δύο προαναφερθεισών ΧΑ∆Α του ∆. Αποκορώνου περιλαµβάνει: 

εργασίες µετακίνησης απορριµµάτων και διαµόρφωσης απορριµµατικού αναγλύφου, 

εργασίες επιφανειακής κάλυψης/ στεγάνωσης και τελικής διαµόρφωσης αναγλύφου, 

κατασκευή περίφραξης, πύλης εισόδου, προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης 

κλπ. Επιπλέον, στο ΧΑ∆Α της ∆.Ε. Αρµένων προβλέπεται η κατασκευή συστήµατος 

απορροής οµβρίων, κατακόρυφων φρεατίων απαγωγής βιοαερίου, η εγκατάσταση µαρτύρων 

καθίζησης και η κατασκευή έργων σταθεροποίησης υφιστάµενου αναχώµατος. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών. 

α) κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ µε προϋπολογισµό 101.967,17€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 

και απρόβλεπτα), 

β) κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΪΑ µε προϋπολογισµό 307.513,69€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 

απρόβλεπτα) και  

ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 409.480,86€ (χωρίς Φ.Π.Α. και 

αναθεώρηση).  

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 

(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προµηθευθούν θεωρηµένο έντυπο 

προσφοράς (κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες) από τα γραφεία της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), 

Γρηγορίου Ε 50 Τ.Κ. 73 135 ΧΑΝΙΑ, µέχρι τις 27 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210-91888 (εσωτ. 106), FAX επικοινωνίας 28210-83400, 

αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Καραµπατσάκης Ηρακλής. 



Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 π.µ. (ώρα λήξης 

υποβολής προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του οικισµού Καλυβών (πρώην ∆ηµαρχείο 

Αρµένων), Τ.Κ. 73003, Καλύβες ∆ήµου Αποκορώνου. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε 

διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν 

κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη 

της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον 

εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την 

ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να 

ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σε αυτόν 

ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση 

αυτή τεύχη µπορούν να δίδονται µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η 

ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).  

Η ∆ιακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε 

υπόδειγµα τύπου B. 

Οι οικονοµικές προσφορές θα υποβληθούν µε το σύστηµα επί µέρους ποσοστών έκπτωσης 

κατά οµάδες τιµών (σε ακέραιες µονάδες) µε έλεγχο οµαλότητας των επί µέρους ποσοστών 

έκπτωσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και κριτήριο ανάθεσης είναι η 

χαµηλότερη τιµή. 

2. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

2.1  Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις  

α) Εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΕΧΩ∆Ε εφόσον 

ανήκουν στις τάξεις 1η, 2η ανεξαρτήτως έδρας και 3η εντός νοµού έδρας ή σε δεύτερο 

νοµό επιλογής µε τους περιορισµούς περί κατωτάτων ορίων για έργα κατηγορίας 

Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ, στις τάξεις Α2, 1η ανεξαρτήτως έδρας και 2η εντός νοµού έδρας ή σε 

δεύτερο νοµό επιλογής για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

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 σε 

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. 

2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ 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. 

2.3 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). 

Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον 



προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 

αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του 

έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται 

στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. 

2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του 

Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για 

έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 

3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

2.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός 

κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή της παρ. 9 του 

άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες 

διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή 

∆ηµοσίων Έργων 

3. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που 

ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των οχτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα 

δύο λεπτών (8.189,62 ΕΥΡΩ). και µε ισχύ τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών από την 

ηµέρα διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τη ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) και σε περίπτωση 

διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. 

4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου: έξι (6) µήνες και είκοσι (20) ηµέρες από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

5. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

– ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ). 

6. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆.Σ. της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ).  

 

Χανιά, 10/09/2012 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τη µε αριθµό 95/31-08-2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. Α.Ε. 

(ΟΤΑ) 


