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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  ανοικτό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού 
των ομάδων του αρχείου κατηγορίας ειδών της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 
209 του Ν.3463/06, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2286/95  
και με τους όρους της διακήρυξης   «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».  
Δαπάνη για την προμήθεια:           92.936,97 Ευρώ 
Δαπάνη ΦΠΑ 19%:                         17.658,03  Ευρώ 
Προϋπολογισμός προμήθειας:       110.595,00 Ευρώ 
Υπάρχουν σχετικές πιστώσεις  στον προϋπολογισμό του έτους 2010.   
 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της Δ/νησς Τ.Υ Δήμου Ρεθύμνης(Κτίριο Δελφίνι)  
την 12η  του μηνός Μαρτίου του έτους 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 με 10:15 (λήξη 
κατάθεσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο Διαγωνισμός δεν μπορέσει να γίνει εκείνη την 
ημερομηνία, τότε θα γίνει την 18η Μαρτίου του ίδιου έτους και την ίδια ώρα. 

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τη προμήθεια ανταλλακτικών-λιπαντικών & ελαστικών 
για τη συντήρηση & επισκευή όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης Φορτηγά, 
απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά κ.λ.π που θα απαιτηθούν κατά περίπτωση σε 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 Η παράδοση των ανταλλακτικών-υλικών θα γίνεται όπως κάτωθι: 
1. Για την προμήθεια των διαφόρων ειδών: 
1α. Μαζική προμήθεια σε διάφορες ποσότητες ειδών-αναλώσιμων ανταλλακτικών 

λιπαντικών κ.λ.π με σκοπό την φύλαξη στην αποθήκη του Δήμου. 
1β. Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των οχημάτων του ανωτέρω παρατήματος, επειδή ο 

Δήμος δεν έχει τον απαιτούμενο χώρο για φύλαξη τους, αυτά θα παραδίνονται σε ανάλογες 
ποσότητες και κωδικούς ειδών, όταν θα τα χρειάζεται το κάθε όχημα εντός του ημερολογιακού 
έτους με υποχρέωση του αναδόχου και την τοποθέτηση αυτών επί των Οχημάτων. 

Για την ανωτέρω παράγραφο (1β)  του άρθρου 5 της διακήρυξης, η παραλαβή των 

διαφόρων ειδών ελαστικών, που απαιτούνται για την Επισκευή-Συντήρηση των Οχημάτων-

Μηχανημάτων, θα γίνεται στο Γραφείο κίνησης του Δήμου από την αρμόδια επιτροπή του 

άρθρου 11 του Ν. 2396/53 και σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ’ αρ. 3373/390/75 ΦΕΚ 349Β’ 

απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής 

ορίζεται σύμφωνα πάντα με ισχύουσες νομοθεσίες. 

Για την παραλαβή υλικών της (1α) παραγράφου του άρθρου 5 της διακήρυξης, αρμόδια 

είναι η επιτροπή παραλαβής του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει όλο το σύνολο της δαπάνης που 
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η παράδοση όλου 
του συνολικού ποσού της δαπάνης του προϋπολογισμού της μελέτης, ο μειοδότης υποχρεούται 



να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Επίσης εάν απαιτηθεί μπορεί να αυξηθεί και το 
ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης έως και 50% μετά από σύμφωνη γνώμη και του 
αναδόχου. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να εφοδιάζει το Δήμο μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών της μελέτης για τη παράγραφο 
(1β) του άρθρου 5 της διακήρυξης. 

Για την περίπτωση της παραγράφου (1α) του άρθρου 5 της διακήρυξης, όπου τα 
διάφορα είδη θα παραλαμβάνονται μαζικά με σκοπό την φύλαξη στην αποθήκη του Δήμου και 
την τοποθέτηση τους από το Συνεργείο του Δήμου, ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 40 ημέρες 
από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να μη φέρουν ξένες ύλες και προσμίξεις και 
ελαττώματα και να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Διακήρυξης.  

Οι ομάδες των διαφόρων κατηγοριών και ειδών αναγράφονται αναλυτικά στον 
προϋπολογισμό της μελέτης και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Στην προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών θα δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 
Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. 
Με ποινή αποκλεισμού, στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς ΦΠΑ 

σε Ευρώ αριθμητικώς και ανά τεμάχιο:  
α) Στο επιμέρους «Αναλυτικό τιμολόγιο προσφοράς της κάθε ομάδας»,  
β) Στο «Συνολικό τιμολόγιο προσφοράς ανά ομάδα»  
γ)  Στο «Συνολικό τιμολόγιο προσφοράς συνοπτικά» και για όσους καταθέσουν 

προσφορά για την ομάδα των ελαστικών, 
δ) Στο «Τιμολόγιο προσφοράς τοποθέτησης ελαστικών». 
Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία 

ομάδα ή περισσότερες ή και σε όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 
3 του ΕΚΠΟΤΑ). Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά 
με ανάλογο ποσό εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή/ές του οποίου/ων η προσφορά είναι 
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη 
ουσιώδης όρους που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που 
ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια ειδών, γεγονός που 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 

Εγγύηση συμμετοχής για ολόκληρο το διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 5.530,00 Ευρώ 
που θα απευθύνεται στο Δήμο Ρεθύμνης. 

Πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης δίδονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Ρεθύμνης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28310- 40025 & 28310-23497 αρμόδιος 
υπάλληλος κ. Χιώτης Μανώλης. 
 
 
                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
                                                                                       
 
 
       ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΣ 
 
Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 
         Κτίριο Δελφίνι 
         Ρέθυμνο 74100 
Πληροφορίες: Ε. Χιώτης     ΚΟΙΝ/ΣΗ: 
ΤΗΛ:     2831-0-23497, 2831-0-40025 
 
 
 
 
 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση  περίληψης διακήρυξης 
 
 ΣΧΕΤ.: 
 
 
 

Σας στέλνουμε την συνημμένη περίληψη διακήρυξης και παρακαλούμε για την 
δημοσίευσή της μία φορά μέχρι την Παρασκευή 19η του μηνός Φεβρουαρίου 2010 με τα 
μικρότερα δυνατόν στοιχεία και χωρίς πλαίσιο.  

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμο. 
Παρακαλούμε η τιμολόγηση να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 

χρέωσης των καταχωρήσεων που δημοσιεύει το Δημόσιο & τα Νομικά του Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου. 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
                                                                                       
 
 
       ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 

 
Όπως ο συνημμένος πίνακας 

αποδεκτών 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 
Συνοδεύει το με αριθμ. πρωτ. 2228/2010 έγγραφο του Δήμου Ρεθύμνου 

 
 
 
 

Α.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 
1. «ΚΕΡΔΟΣ»  Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα Αθηνών 
 
2. «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ημερήσια οικονομική Εφημερίδα Αθηνών  

 
3. Φ.Ε.Κ. Εφημερίδα Κυβερνήσεως Καποδιστρίου 34 ΑΘΗΝΑ 
 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

1. ΤΥΔΚ Ρεθύμνου με την παράκληση να τοιχοκολλήσει την συναπτόμενη διακήρυξη. 
 
2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Δυτικής Κρήτης - Διοικούσα Επιτροπή 

Ρεθύμνης  Λ. Κουντουριώτη 138 – 74100 Ρέθυμνο 
 

3. Γραφεία Πρωτοκόλλων Δήμου Ρεθύμνης για να τοιχοκολληθεί. 
 

4. Υπουργείο Εσωτερικών - Σταδίου 27   10183 Αθήνα 
 

5. Κ.Ε.Π Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου. 
 

6. Κ.Ε.Π Δήμου Ρεθύμνου  
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΣ 
 
Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 
         Κτίριο Δελφίνι 
         Ρέθυμνο 74100 
Πληροφορίες: Ε. Χιώτης     ΚΟΙΝ/ΣΗ: 
ΤΗΛ:     2831-0-23497, 2831-0-40025 
 
 
 
 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση  περίληψης διακήρυξης 
 
 ΣΧΕΤ.: 
 
 
 

Σας στέλνουμε την συνημμένη περίληψη διακήρυξης και παρακαλούμε για την 
δημοσίευσή της μία φορά μέχρι το Σάββατο 19η του μηνός Φεβρουαρίου 2010 με τα μικρότερα 
δυνατόν στοιχεία και χωρίς πλαίσιο.  

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμο. 
Παρακαλούμε η τιμολόγηση να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 

χρέωσης των καταχωρήσεων που δημοσιεύει το Δημόσιο & τα Νομικά του Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου. 

  
. 
 
 
 
 
 

                                                                                        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
                                                                                       
 
 
       ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
 

 
1.ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
Ημερήσια Εφημερίδα Νομού 
 
2. ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
Ημερήσια Εφημερίδα Νομού 
 
3. ΡΕΘΕΜΝΟΣ 
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού 


