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             Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 

Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ282/8 με κωδικό στο Π.Δ.Ε. 2012ΣΕ28280044) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ       Ημερομηνία 09/10/2012 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ     Αρ. Πρωτοκόλλου : 14183 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 

«Α Ν Α Π Λ Α Σ Η    Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ο Υ    Χ Α Ι Ρ Ε Θ Ι Α Ν Ω Ν» 
 
  

1. Ο Δήμος   Κισσάμου διακηρύττει ότι την τριακοστή (30) του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο   Κισσάμου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή 

Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 

εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε 

συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 

2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α.  όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ.».  με προϋπολογισμό 990.000,00 ΕΥΡΩ  (με ΦΠΑ).  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:   

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων  με προϋπολογισμό 587.271,38 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18% , 

απρόβλεπτα 15% και απολογιστικά εξοπλισμού οικοδομικών).  

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων  με προϋπολογισμό 141.204,01  € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 

Ο.Ε. 18% , απρόβλεπτα 15%).  



 

 

γ) κατηγορία έργων  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 60.679,46  € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18% , 

απρόβλεπτα 15% και δαπάνη ασφάλτου απολογιστικά). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 

του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 27/2011 της Τ.Υ.Δ. Χ.ανίων ανέρχεται στο ποσό των 

789.154,87ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 990.000,00ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.). 

 

 

2. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία Τεχνικού τμήματος Δήμου Κισσάμου, οδός Πολεμιστών 1941 - 

Κίσαμος, 1ος όροφος , μέχρι και την Πέμπτη 25/10/2012 . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 

εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κισσάμου, οδός Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος 

734 00, στις  τριάντα Οκτωβρίου 2012 (30/10/2012), ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  (λήξη επίδοσης 

προσφορών), και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με συνδυασμό 

συστημάτων και συγκεκριμένα το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 

τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των 

επί μέρους ποσοστών έκπτωσης  του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) σε συνδυασμό με 

το σύστημα μειοδοσίας μόνο στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών της 

παραγράφου ε του άρθρου 4 και του άρθρου 9 του Ν 3669/08 για την πληρωμή των απολογιστικών 

εργασιών. 1 

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν  εργοληπτικά πτυχία:  

       Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη:  1η, 2η, & 3η τάξη για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Α2 1η τάξη & 2η τάξη εντός Νομού και σε ένα δεύτερο της επιλογής της για έργα 

κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, Α1, Α2 & 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.2  

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 στους καταλόγους 

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. 

4.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 

μεταξύ τους3, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)4 (Κοινοπραξία στην ίδια 

                                                   
1
  Η πληρωμή της αξίας της ασφάλτου θα γίνει όπως αναλυτικά αναγράφεται στις εγκύκλιους 21/2008 και 

11/2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ και 20/2011 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 
  Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 

(κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήματα που υποβάλλονται και 
τεχνικές προσφορές.  

2
    Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 

δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 
του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

3
  Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να 

κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 
3669/08). 

4
  Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία 

κωλύεται η συμμετοχή σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου.  



 

 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 

σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

4.3 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.  

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη    -     του Μ.Ε.Ε.Π. για 

έργα κατηγορίας     -      , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 

(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)5. 

4.5 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 Δημοσίων Έργων. 

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 

ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

δηλαδή ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ΕΥΡΩ (15.784,00 €), και η σχετική 

εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Κισσάμου. Ο χρόνος ισχύος της θα είναι τουλάχιστον 

εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών από την δημοπράτηση δηλαδή θα έχει ισχύ έως 30/8/2013 . Ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών θα είναι εννέα (9) μήνες. 

 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.  

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι  τριακόσιες εξήντα (360) (και ολογράφως)  ημερολογιακές ημέρες. 

 

6.  Το Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με 

ποσοστό συγχρηματοδότησης 75 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8 με 

κωδικό στο Π.Δ.Ε. 2012ΣΕ28280044)  (ποσό 990.000,00 €). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κισσάμου. 

 

8. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο στα τηλέφωνα 

2822340206-40207-40204, FAX επικοινωνίας 28220 83385, αρμόδιοι υπάλληλοι για  επικοινωνία κ. Μ. 

Μυλωνάκη, κ. Γ. Μαζοκοπάκη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Χανιά Οκτώβριος  2012 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 

                                                   
5
     Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται.  

 
 
 
 
 
 


