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ΕΡΓΟ: 
 
 
 
ΦΟΡΕΑΣ:  
 
ΠΡΟΫΠ.:  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Δήμος Χανίων 
 
121.951,22 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
150.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ 

                                                                                ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗ5-Ζ9Ω 

                                                                                    ΧΑΝΙΑ, 26-11-2013 

                                                                                   ΑΡ.ΠΡΩΤ.  102188  

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία:  

  

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου και με το 

σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες 

μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού που συντάχθηκε από τον 

Δήμο Χανίων, για την εργασία του καθαρισμού κοιτών ρεμάτων και ποταμών Δήμου 

Χανίων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, με εργάτες ή/και με χρήση συνήθων 

χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις 

όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων. Στόχος είναι η διατήρηση των 

ρεμάτων και ποταμών σε καλή κατάσταση, για την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων 

υδάτων, προς αποφυγή πλημμυρών αλλά και επέκτασης πυρκαγιών. Ωστόσο, εκτός από τις 

πιο πάνω συγκεκριμένων θέσεων εργασίες,  από το παρόν έργο θα αντιμετωπισθούν και 

έκτακτα περιστατικά (τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, απομάκρυνση εμποδίων κλπ), 

σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Διευθύνουσα Υπηρεσίας.  

Η συνολική προϋπολογισμένη αξία είναι 150.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  16-12-2013 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9:30 

έως ώρα 10:00 (λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών στην οδό Κυδωνίας 29 

Χανιά. 

Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι 

προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 

στην Α1, Α2, 1η  τάξη για έργα κατηγορίας  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.  

 



Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε 

κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 

έργου, ήτοι τάξεις:  Α1, Α2, 1ης ια έργα κατηγορίας  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  β. εργοληπτικές 

επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία 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. εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία 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. 

 
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση 

συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας, ήτοι στο 

ποσό των δύο χιλιάδων τετρακόσιων τριάντα εννέα ευρώ (2.439,00 €)και  να έχει ισχύ 

τουλάχιστον διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90)  ημέρες. 

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

Χανίων. 

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται σε έντυπη 

μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, τηλ. 

28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επόμενη της πρώτης 

δημοσίευσης μέχρι  την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  πριν από την ημερομηνία εκπνοής 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο 

στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση του ∆ήµου  www.chania.gr.  

 

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ 

 

 

http://www.chania.gr/

