
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (3/4 ΤΟΝ) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                            ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΤΑ 2008         
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ         
Αρ. Πρωτοκόλλου: 7379 
                                                                                 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 
Ο ∆ήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις 
της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης(ΕΚΠΟΤΑ) για την Προμήθεια μικρού φορτηγού (3/4 
τον.) αυτοκινήτου ΣΑΤΑ 2008.  
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ενός καινούργιου μικρού φορτηγού  
αυτοκινήτου 3/4 τόνου ωφέλιμο φορτίο με καύσιμο πετρέλαιο κίνησης. 
 
Αξία προμηθευόμενων ειδών  :13.254,55 Ευρώ 
∆απάνη ΦΠΑ 21%                  :  2783,45 Ευρώ 
Προϋπολογισμός                    :16.038,00 Ευρώ 
Υπάρχουσα πίστωση 2010     :16.038,00 Ευρώ   
     
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τ.Υ του ∆ήμου Ρεθύμνης οδός Σοφοκλή 
Βενιζέλου (Κτίριο ∆ελφίνι) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την 18η του μηνός Μαΐου του 
έτους 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα  11:00 έως 11:15 (λήξη κατάθεσης προσφορών) 
αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο ∆ήμο, στη 
παραπάνω ∆ιεύθυνση. 
∆εκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι διαθέτουν το προς προμήθεια είδος, αφού 
προσκομίσουν τα απαραίτητα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά. 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δύο (2) μήνες από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να 
παρατείνουν την προσφορά τους. 
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία που θα ορίζεται στη σχετική σύμβαση. 
Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 802 Ευρώ σε εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας  ή γραμμάτιο του ΤΣΜΕ∆Ε ή του ταμείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Πληροφορίες δίνονται στο ∆ήμο Ρεθύμνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 
(28310) 40025, αρμόδιος υπάλληλος, Χιώτης Εμμ. 
 
 
 
                                                                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
                 
 
                                                                                     ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Βαθμός Ασφαλείας: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ    Ρέθυμνο   7 / 5 /2010 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ    Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7379  
     Βαθμός Προτεραιότητας: 
 
 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΣ 
 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 
         Κτίριο ∆ελφίνι 
         Ρέθυμνο 74100 
Πληροφορίες: Ε. Χιώτης     ΚΟΙΝ/ΣΗ: 
ΤΗΛ:     2831-0-23497, 2831-0-40025 
 
 
 
 
 ΘΕΜΑ: ∆ημοσίευση  περίληψης διακήρυξης 
 
 ΣΧΕΤ.: 
 
 
 

Σας στέλνουμε την συνημμένη περίληψη διακήρυξης και παρακαλούμε για την 
δημοσίευσή της μία φορά μέχρι το Σάββατο 8η  του μηνός Μαΐου του έτους 2010  με τα 
μικρότερα δυνατόν στοιχεία και χωρίς πλαίσιο.  
Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν το ∆ήμο Ρεθύμνου. 
 
 
 
 
 

                                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
       

 
 

                       ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ                                   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 
Συνοδεύει το με αριθμ. πρωτ.  7379 / 2010  έγγραφο του ∆ήμου Ρεθύμνου 

 
 
 
 

 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
1. ΤΥ∆Κ Ρεθύμνου με την παράκληση να τοιχοκολλήσει την συναπτόμενη διακήρυξη. 
 
2. Γραφεία Πρωτοκόλλων ∆ήμου Ρεθύμνης για να τοιχοκολληθεί. 

 
3. Υπουργείο Εσωτερικών - Σταδίου 27   10183 Αθήνα 

 
4. Σύνδεσμο Εργοληπτών ∆.Ε Ρεθύμνου  Λ. Κουντουριώτη 138  -74100 Ρέθυμνο 

 
5. Κ.Ε.Π Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου. 

 
6. Κ.Ε.Π ∆ήμου Ρεθύμνου  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


