
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
1. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου : 

«ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» 

 
προϋπολογισµoύ 25.000,00 ΕΥΡΩ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%). 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 

α) Κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ µε προϋπολογισµό  20.175,20 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%) 

 
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πλατανιά, στον Αλικιανό, µέχρι τις 09/06/2016 

ηµέρα Πέµπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα 

τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821 3 41029, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Πιµπλή Ναταλία για τον 

∆ΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 

3.  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  14/06/2016 ηµέρα  Τρίτη και ώρα  10.00  µε το σύστηµα προσφορών  µε επί 

µέρους ποσοστά έκπτωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 «κύρωση της 

κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων». 

 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α. ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο 

Μ.Ε.Ε.Π εφόσον ανήκουν στην  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 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 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.              

 
5. Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ύψους  

406,50 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται στον ∆ΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ και να έχει ισχύ έξι (6) µηνών και 30 ηµερών µετά την 

ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού µέχρι 13/06/2017. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι  (6)  µήνες.  

 

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από το  ΣΑΤΑ 2016 σε βάρος του ΚΑ 30-7422.002 

7.Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πλατανιά 
 

Γεράνι,    23 / 05/ 2016 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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