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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η  ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε.  (ΟΤΑ)  προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Γαύδου» με προϋπολογισμό 43.049,39 € (με Φ.Π.Α.). 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Γαύδου στη θέση
«Λυδία» Η έκταση του ρυπασμένου χώρου είναι 2.011,92 τ.μ. , 
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :
1. Συλλογή  διάσπαρτων  απορριμμάτων  και  εναπόθεσή  τους  στον  κύριο  όγκο  των

απορριμμάτων.
2. Απομάκρυνση του συνόλου των απορριμμάτων - υπολειμμάτων καύσης και  μεταφορά

τους στο ΧΥΤΥ Χανίων.
3. Εκσκαφή και απομάκρυνση – μεταφορά στο ΧΥΤΥ Χανίων, εδαφικής στρώσης πάχους

10-20 εκ. από το ρυπασμένο τμήμα του ΧΑΔΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί εξυγίανση
του εδάφους. 

4.  Εργασίες κατασκευής περίφραξης και πύλης εισόδου.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.
α) κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό  12.770,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
και απρόβλεπτα) 
β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 21.542,38 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
και απρόβλεπτα)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  στις  34.313,24 € (χωρίς  Φ.Π.Α.  και
Αναθεώρηση). 

1.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού
(Διακήρυξη,  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  κ.λ.π.)  και  να  προμηθευθούν  θεωρημένο  έντυπο
προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ),
οδός Γρηγορίου Ε 50, Τ.Κ. 73135, Χανιά, μέχρι τις 12/02/2015 ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο 28210  91888  (εσωτ.  106),  FAX επικοινωνίας  28210  83400,
αρμόδιος  υπάλληλος  για  επικοινωνία  Καραμπατσάκης  Ηρακλής,  Διευθυντής  Τεχνικής
Υπηρεσίας.
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  17/02/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) που βρίσκονται στην ανωτέρω
αναφερόμενη  διεύθυνση.  Αν  για  οποιονδήποτε  λόγο  δεν  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  FAX 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  σ΄  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 Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου B.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με το σύστημα
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
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.Δ.Ε.  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  εφόσον
ανήκουν στις τάξεις  Α1 και άνω, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά
Μητρώα κλπ. σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Ν. 3669/08 για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και  στις  τάξεις  Α1  και  άνω,  καθώς  και  επιχειρήσεις  γραμμένες  στα
Νομαρχιακά Μητρώα κλπ. σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Ν. 3669/08 για έργα
κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.
2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 
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
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.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 (ΚΔΕ), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (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.
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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 (ΚΔΕ).
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.

3.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται  η  κατάθεση εγγυητικής  επιστολής  ύψους
επτακοσίων  (700) €  και  ισχύ  τουλάχιστον  6 μηνών  και  30  ημερών  από  την  ημέρα
διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε
στο  φορέα  κατασκευής,  είτε  στον  κύριο  του  έργου  και  σε  περίπτωση  διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου τρεις (3) μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
– ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ
(ΟΤΑ).

Χανιά, 16/01/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ
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