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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                             ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ » 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   
     

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5769 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
      ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σ.Βενιζέλου κτίριο ∆ελφίνι   74100  ΡΕΘΥΜΝΟ 

           Τηλ.: 28310 40021  TELEFAX: 28310 40004 
 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:«ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.»                                                                               

 
3. Α) ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μειοδοτικός διαγωνισµός 
µεταξύ εργοληπτικών  εταιριών που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την 
Νοµοθεσία του κράτους µέλους της Ε.Ε., κράτους µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτους που έχει υπογράψει την Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, µε 
το σύστηµα προσφοράς, επί µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες 
τιµών οµοειδών εργασιών σε σχέση µε το αντίστοιχο τιµολόγιο που 
περιέχει της τιµές της Υπηρεσίας και έλεγχο οµαλότητας των 
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης  σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4β του 
Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.∆. 609/85, κατά την «ανοικτή 
δηµοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του Ν.1418/84 υπό τις 
προϋποθέσεις του Ν. 3263/04 και του Π.∆. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν, 
συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα και της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής 
Νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα.  
 
2. Α) ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου  

Ρεθύµνου 

 
     Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ–ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Κ.Λ.Π.  
                                                 

     Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 170.000,00 ΕΥΡΩ για  Ε.Ο., 
18.093,35  ΕΥΡΩ για απρόβλεπτες δαπάνες  17.791,80 ΕΥΡΩ & 
4.092,11 για δαπάνη αναθεώρησης. Η Συνολική δαπάνη 
προϋπολογισµού µελέτης, συµπεριλαµβανοµένων της Αναθεώρησης 
και του ΦΠΑ 21% ανέρχεται στο ύψος των 170.000,00 ΕΥΡΩ. 

     ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
      Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών 

στην επιτροπή του διαγωνισµού, ορίζεται η  04/05/10 ηµέρα Τρίτη                 
και ώρα 10:00 πµ.(λήξη κατάθεσης προσφορών) (Η κατάθεση, 
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παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια Συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο). 

      Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία στις  04/05/10     
ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη 
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον 
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.  

            Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται µέχρι και τις  29  
/04/10  από την Τ.Υ. του ∆ήµου Ρεθύµνου κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες (αρµόδιος υπάλληλος Καµηλάκη  Κατερίνα ).  

 
6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό θα κατατεθεί από 

κάθε συναγωνιζόµενο εγγύηση συντεταγµένη στην Ελληνική ποσού 
2.728,08 ΕΥΡΩ (2%) η οποία να έχει εκδοθεί από τράπεζα που 
λειτουργεί νόµιµα στις χώρες µέλη της Ε.Ε., το ΤΣΜΕ∆Ε κλπ. Η 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το ∆ήµο Ρεθύµνου και θα 
είναι χωρίς χρονικό περιορισµό ισχύος ή θα πρέπει να ισχύει το 
λιγότερο για διάστηµα επτά (7) µηνών. 

 
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

            Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις(3) τρεις 
µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  

 
7. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το έργο χρηµατοδοτείται 
από ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά. 
 
8.  ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ: Σε περίπτωση 
που ο ανάδοχος του έργου καταστεί κοινοπραξία, δεν υπάρχει απαίτηση 
αυτή να λάβει κάποια ειδική νοµική µορφή. Αρκεί ο ορισµός κοινού 
εκπροσώπου µε συµβολαιογραφική πράξη, σύµφωνα µε την παρ.3 του 
άρθρου 17 και το άρθρο 35 του Π.∆. 609/85. 
 
9. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:  
       Στην ∆ηµοπρασία γίνονται δεκτές: 
       Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραµµένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ & στην Α1τάξη για έργα  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 
β. Προερχόµενες από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., 
όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη µε την  Α2 τάξη ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  & Α1 τάξη  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
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Γ. Προερχόµενες από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., 
όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόµοια 
ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το δηµοπρατούµενο. 
∆. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω 
περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει µε 
ποσοστό συµµετοχής όχι µικρότερο από 25%.  

Ε .Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συµµετέχει µεµονωµένα ή σε 
ένα µόνο κοινοπρακτικό σχήµα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για την συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

Στ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

10.  ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
∆ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Ο προσφέρων δεσµεύεται 
από την προσφορά του για διάστηµα έξι µηνών µετά την ηµεροµηνία 
επίδοσης της προσφοράς (ηµεροµηνία δηµοπρασίας). 

     
  
 
     Ρέθυµνο   09 /04/10 
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
 

 
                                                   ΓΙΩΡΓΗΣ  Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
 

Βαθµός  Ασφαλείας:  

Ρέθυµνο   13 /04 /2010 
                  Αριθµός Πρωτοκόλλου: 5769 

Βαθµός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ  
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
ΓΡΑΦΕΙΟ :  Μελετών – Επιβλέψεων 
Ταχ.∆/νση :  ∆ήµος Ρεθύµνου 
                     Λ.Κουντουριώτη 80 
                     Ρέθυµνο 74100 
Πληροφορίες: Καµηλάκη Κατερίνα 
Τηλέφωνο    : 28310-40021 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 

 
 
 
 

 
 
 
 ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση περίληψης διακήρυξης 
 
 ΣΧΕΤ.: 
 
 
 
 
Σας στέλνουµε την συνηµµένη περίληψη διακήρυξης και παρακαλούµε για την 
δηµοσίευσή της µία φορά µέχρι την Παρασκευή  16/04/10 µε γραµµατοσειρά 
επτά (7) στιγµών και µε διάστιχο 8,5 στιγµών (χωρίς πλαίσιο).  
Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
 
 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
 

 
                                                   ΓΙΩΡΓΗΣ  Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Όπως ο συνηµµένος πίνακας 
αποδεκτών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   ∆ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 
 
Συνοδεύει το µε αριθµ. Πρωτ    5769 /2010     έγγραφο του ∆ήµου Ρεθύµνου 

 
 
 
 

Α.  ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»  Ηµερήσια Εφηµερίδα Νοµού 
2. «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»    Ηµερήσια Εφηµερίδα Νοµού 
3. «ΡΕΘΕΜΝΟΣ»        Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού 
4. «ΑΥΓΗ»                                   Ηµερήσια Εφηµερίδα Αθηνών 
5. «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  » Ηµερήσια Εφηµερίδα ∆ιακηρύξεων και 

∆ηµοπρασιών µε την παράκληση να δοθεί και στο Εθνικό Τυπογραφείο 
6. «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ»   Καποδιστρίου 34 Αθήνα 10432 

 
Β.  ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
1. Τ.Υ.∆.Κ. Ρεθύµνου µε την παράκληση να τοιχοκολλήσει την 

συναπτόµενη διακήρυξη 
2. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας – Καραγιώργη Σερβίας 4 – 10248 

ΑΘΗΝΑ 
3. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας – Τµήµα ∆υτικής Κρήτης -  ∆ιοικούσα 

Επιτροπή Ρεθύµνου – Λ.Κουντουριώτη 138 – 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ 
4. Γραφεία Πρωτοκόλλων ∆ήµου Ρεθύµνου για να τοιχοκολληθεί 
5. Σύνδεσµο Εργοληπτών ∆.Ε. Ρεθύµνου – Λ.Κουντουριώτη 138 – 74100 

ΡΕΘΥΜΝΟ 
6. Κ.Ε.Π. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνου 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


