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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
       Ο  ∆ήµος Ρεθύµνου  διακηρύσσει δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό για την  ανάδειξη αναδόχου του 
έργου   " ΜΕΛΕΤΗ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 193 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ "  ενδεικτικής 
κατά τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας   δαπάνης   δώδεκα εκατοµµυρίων τετρακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (12.400.000,00 €) , πλέον Φ.Π.Α. 23% (2.852.000,00 €) , µε το σύστηµα προσφοράς που  
περιλαµβάνει  άλλα ανταλλάγµατα , σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-06-08) 
και του Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α΄/16-3-07) ήτοι: 
Την µελέτη- κατασκευή  του έργου µε  ολική αυτοχρηµατοδότηση µε σκοπό την οικονοµική 
αξιοποίηση του ακινήτου  ιδιοκτησίας ∆ήµου Ρεθύµνου (Ο.Τ. 193)  που περικλείεται από τις Οδούς 
Μοάτσου, ∆ηµητρακάκη, Χ. ∆ασκαλάκη, Λ. Κουντουριώτου, µέσω της δηµιουργίας υπογείου χώρου 
στάθµευσης αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 550 θέσεων, ενός κτιρίου εµπορικών χρήσεων 
συνολικού εµβαδού 1500 τ.µ. περίπου, ενός κτιρίου προορισµένου για τη στέγαση ∆ηµοτικών 
Υπηρεσιών 1000 τ.µ.  και την ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου µε σκοπό τη 
δηµιουργία πλατείας µε χώρους αναψυχής - πρασίνου.  

Έναντι του συνόλου του αντικειµένου παροχής, χορηγείται αντί άλλου ανταλλάγµατος στον ανάδοχο, 
το δικαίωµα πλήρους εκµετάλλευσης του συνόλου των εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστούν και 
των λοιπών εκµεταλλεύσεων που τυχόν θα αναπτυχθούν, καθώς και του αναλογούντα σε αυτές 
ακάλυπτου χώρου επί του οικοπέδου, εκτός του ∆ηµοτικού Κτιρίου το οποίο προορίζεται για τη 
στέγαση δηµοτικών υπηρεσιών και του λοιπού ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου που προορίζεται για 
την δηµιουργία πλατείας, για χρονική περίοδο είκοσι (20) ετών, αρχόµενη από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής προς χρήση (παράδοση για εκµετάλλευση) του 
συνόλου των κατασκευών του έργου και µε ελάχιστη καταβολή στον ∆ήµο Ρεθύµνου ετήσιου 
εγγυηµένου µισθώµατος για τη χρήση των εγκαταστάσεων καθώς και τη θετική διαφορά µεταξύ του 
ποσού που προκύπτει ως ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων (πλην ΦΠΑ) των εγκαταστάσεων, το 
ύψος του οποίου θα προτείνει µε την προσφορά του ο «∆ιαγωνιζόµενος», και του ετήσιου 
εγγυηµένου µισθώµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7.2 της ΓΣΥ.  
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου έργου από τον 
Αναπτυξιακό Νόµο, ο Κύριος του έργου θα χορηγήσει, κατόπιν αιτήµατος του Αναδόχου, παράταση 
δύο (2) ετών της εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων πέραν της προβλεπόµενης εικοσαετίας.  
 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου (Λ. 
Σοφ. Βενιζέλου, κτίριο «∆ελφίνι» Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο τηλ. 2831040019 - 2831040003 στις  16 
Νοεµβρίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πµ  (ώρα λήξης  επίδοσης  προσφορών),  ενώπιον  
της  αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
  
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν οποιαδήποτε  νοµικά πρόσωπα ή οµάδες αυτών µε 
έδρα σε κράτος µέλος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή κράτους- µέλους  που έχει συµβληθεί στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκ. Οργ. 



 

Εµπορίου ή έχει συνάψει διµερή συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης συµβάσεων και που έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την 
καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ένωσης ή του ΕΟΧ ή κάποιου από τα ανωτέρω κράτη 
εφόσον η δραστηριότητα τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία ενός 
κράτους – µέλους ,  εφόσον καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της  διακήρυξης. 
Ο «Υποψήφιος» υποχρεούται να χρησιµοποιήσει Γραφεία Μελετών και εργοληπτικές εταιρείες που θα 
διαθέτουν εµπειρία ανάλογη µε τα έργα που θα αναλάβουν βάσει της τάξης πτυχίων στις κατηγορίες 
µελετών ή έργων που απαιτούνται. Για τη διασφάλιση της υλοποίησης της µελέτης, της κατασκευής, 
της λειτουργίας και της συντήρησης του  «Έργου» από κατάλληλα νοµικά ( ή φυσικά) πρόσωπα ή 
οµάδες αυτών, οι ως άνω υποψήφιοι θα συµπράττουν ή θα εξασφαλίσουν την υποχρεωτική 
συµµετοχή επιχειρήσεων των παρακάτω παραγράφων (α) και (β)  και (γ) ως ακολούθως: 
 
α1. Μεµονωµένες Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ∆ηµοσίων Έργων εγγεγραµµένες στο  ΜΕΕΠ, 
κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων 5ης τάξης και άνω στην κατηγορία Οικοδοµικά Έργα και 3ης τάξης και 
άνω στην κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογικά έργα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην 5η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ για 
Οικοδοµικά έργα και εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην 3η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ για 
Ηλεκτροµηχανολογικά έργα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
Ν.1418/84 όπως ισχύει. 
α2. Μεµονωµένες Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία κράτους  µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ), ή κράτους  µέλους που έχει συµβληθεί στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου ή έχει συνάψει διµερή συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων και που έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ένωσης ή του ΕΟΧ ή κάποιου 
από τα ανωτέρω κράτη εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε 
την οικονοµία ενός κράτους µέλους (χωρίς όµως ο δεσµός αυτός να εξαρτάται από την ιθαγένεια 
ιδίως των εταίρων ή των µετόχων της εταιρείας ή των µελών των οργάνων διοίκησης, διαχείρισης ή 
εποπτείας της εταιρείας), και είναι εγγεγραµµένες στους επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων 
εργοληπτών της χώρας τους για αντίστοιχη κατηγορία και δυναµικότητα, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο α1 του παρόντος άρθρου. 
α3. Μεµονωµένες Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία κράτους  µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ), ή κράτους  µέλους που έχει συµβληθεί στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου ή έχει συνάψει διµερείς συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων και που έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ένωσης ή του ΕΟΧ ή κάποιου 
από τα ανωτέρω κράτη εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε 
την οικονοµία ενός κράτους µέλους (χωρίς όµως ο δεσµός αυτός να εξαρτάται από την ιθαγένεια 
ιδίως των εταίρων ή των µετόχων της εταιρείας ή των µελών των οργάνων διοίκησης, διαχείρισης ή 
εποπτείας της εταιρείας), και στο οποίο δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων 
εργοληπτών, εφόσον έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά µε το δηµοπρατούµενο. 
α4. Κοινοπραξίες µεταξύ των παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασµό, µε τις 
αντίστοιχες προϋποθέσεις τους και σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί Κοινοπραξιών διατάξεις της 
ελληνικής νοµοθεσίας (όπως ισχύουν, άρθρο 2 παρ. 7 Π 609/85, άρθρο 35 Π.∆. 609/85, άρθρο 4 
παρ. 14 Ν. 2229/94, άρθρο 4 παρ.1 του Π..368/94, Π 285/97, Ν. 2576/98 κλπ.) 
α5. Σε περίπτωση συµµετοχής στο «∆ιαγωνισµό» εργοληπτικών επιχειρήσεων των οποίων οι Γενικές 
Συνελεύσεις των µετόχων έχουν λάβει απόφαση συγχώνευσης, επιτρέπεται η συµµετοχή στο 
∆ιαγωνισµό µόνο µε µια από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις πουσυγχωνεύονται. 
 
Η συµµετοχή στο «∆ιαγωνισµό» περισσοτέρων της µιας επιχειρήσεων του ιδίου οµίλου σε 
διαφορετικά διαγωνιζόµενα σχήµατα, αποτελεί αιτία αποκλεισµού όλων των υπό συγχώνευση 
επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο διαγωνισµό. 



 

 
α6. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή των κτιριακών 
υποδοµών, θα πρέπει επίσης να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: 
α) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα πρέπει να έχει κατασκευάσει και περαιώσει κτιριακά έργα 
συνολικής κατασκευαστικής αξίας τουλάχιστον είκοσι έξι εκατοµµυρίων Ευρώ (26.000.000€). 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση συµµετοχής περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων, τα ανωτέρω 
ελάχιστα επίπεδα τεχνικής επάρκειας πρέπει να συντρέχουν κατ’ αναλογία του ποσοστού συµµετοχής 
των δηλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου. 
β) Μία τουλάχιστον εκ των δηλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων θα πρέπει να έχει κατασκευάσει 
ένα τουλάχιστον κτιριακό έργο, η κατασκευαστική αξία του οποίου, να ανέρχεται σε τουλάχιστον 
οχτώ εκατοµµύρια Ευρώ (8.000.000€). 
Γίνεται δεκτό και αξιολογείται κάθε επικαλούµενο έργο, εφόσον η κατασκευαστική του αξία, 
ανέρχεται σε τουλάχιστον δυόµισι εκατοµµύρια Ευρώ (2.500.000€). Σε περίπτωση που το έργο αυτό 
έχει κατασκευαστεί από σύµπραξη ή κοινοπραξία, θα υπολογίζεται η προκύπτουσα αξία του 
λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συµµετοχής της επικαλούµενης αυτό εργοληπτικής επιχείρησης 
στη σύµπραξη ή κοινοπραξία. 
Η ηµεροµηνία περαίωσης των ανωτέρω έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας 
πενταετίας πριν την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα «∆ιαγωνισµό», 
ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έναρξης κατασκευών των έργων. 
Σηµειώνεται ότι έργο που έχει αναληφθεί από σύµπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από την κάθε 
επικαλούµενη αυτό επιχείρηση µόνον κατά το ποσοστό ή το µέρος συµµετοχής της σε αυτό, ενώ θα 
αναφέρεται επίσης και το αντικείµενο των εργασιών που εκτέλεσε στο πλαίσιο του συγκεκριµένου 
έργου. 
 
β.1  Έλληνες µελετητές ή Ελληνικά µελετητικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών  
 εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μελετητών της ΓΕΜ κατόχων πτυχίων του Ν. 3316/05  
                  α) Για την κατηγ. 6 (Αρχιτ.) πτυχίο  ∆ τάξης και άνω 
                  β) Για την κατηγορία 8 (στατικά) πτυχίο ∆ τάξης και άνω  
                  γ) Για την κατηγορία 9 (Η/Μ) πτυχίο Γ τάξης και άνω 
                  δ) Για την κατηγορία 7 (Ειδικών Αρχιτ.) Β ή Γ τάξη 
                  ε) Για την κατηγορία 21 (Γεωτεχνεχνικών) Β ή Γ τάξη 
                  στ) Για την κατηγορία 10 (Συγκοινωνιακών) Β ή Γ τάξη 
                  ζ) Για την κατηγορία 16 (Τοπογραφικών) Α ή Β τάξη 
                  η) Για την κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικών) Α ή Β τάξη 
 
β.2  Μελετητές ή Μελετητικά γραφεία υπηκόων κρατών µελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κοινοπραξίες 
αυτών µε προσόντα αντίστοιχα των ελληνικών µελετητικών γραφείων που αναφέρονται παραπάνω 
(β1), δηλαδή µε δυναµικό ανά κατηγορία µελέτης όπως προκύπτει από τον Ν.3316/05 και όσες από 
τις κείµενες διατάξεις περί µελετών ισχύουν σήµερα και των κατ εφαρµογή αυτού εκδοθέντων 
διαταγµάτων και κανονισµών. 
Τα ως άνω µελετητικά γραφεία θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα του άρθρου 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΟΚ, η δε εγγραφή τους στα σχετικά µητρώα θα 
αποδεικνύεται µε βεβαίωση του αρµοδίου κρατικού οργάνου ή του αρµοδίου επαγγελµατικού φορέα. 
 
γ.    Ελληνικούς ή αλλοδαπούς  Χρηµατοδοτικούς Οργανισµούς  που θα αναλάβουν τη 
κάλυψη   της χρηµατοδότησης του έργου . 
 
Η κάθε επιχείρηση από τις ανωτέρω µπορεί να συνεργαστεί µε ένα µόνο υποψήφιο είτε ως µέλος του 
υποψήφιου είτε ως συνεργαζόµενη επιχείρηση επί ποινή αποκλεισµού συνολικά του υποψηφίου. 
 
Ο κάθε Υποψήφιος για να δύναται να συµµετάσχει στο ∆ιαγωνισµό, θα πρέπει επί ποινή   
αποκλεισµού να πληροί τα ακόλουθα, όσον αφορά την χρηµατοοικονοµική του θέση: 



 

α) Πρέπει να έχει συνολικό µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ίσο 
µε 5.500.000,00 Ευρώ. Σε περίπτωση Υποψηφίου που αποτελεί οµάδα νοµικών προσώπων, ο 
συνολικός µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών της, νοείται το άθροισµα των µέσων ετήσιων κύκλων 
εργασιών καθ’ ενός από τα µέλη της πολλαπλασιασµένου µε το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής στην 
Οµάδα (βαρυτικό άθροισµα). 
β) Ο µέσος όρος των δανειακών κεφαλαίων προς τον µέσο όρο των ίδιων κεφαλαίων του υποψηφίου 
κατά τις τρείς (3) τελευταίες χρήσεις να είναι µικρότερος από δύο (2). Σε περίπτωση  ένωσης 
προσώπων θα σταθµιστεί ο µέσος όρος των δανειακών κεφαλαίων και ο µέσος όρος των ίδιων 
κεφαλαίων κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε µέλους της κοινοπραξίας µε συντελεστή στάθµισης 
το ποσοστό συµµετοχής του σε αυτή. 
γ) Πρέπει να έχει συνολική καθαρή θέση τουλάχιστον ίση µε το 3.000.000,00, όπου καθαρή θέση 
νοούνται τα ίδια κεφάλαια κάθε Οικονοµικής Μονάδας που αποτελείται από το Εταιρικό Κεφάλαιο και 
κάθε είδους αποθεµατικό και από το εκάστοτε υπόλοιπο των αποτελεσµάτων (κερδών και ζηµιών) εις 
νέον ( όπως ορίζονται στο Υπόδειγµα του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου – Π.∆. 1123/80). Σε 
περίπτωση Υποψηφίου που αποτελεί οµάδα νοµικών προσώπων, ως συνολική καθαρή σχέση, νοείται 
το άθροισµα της καθαρής σχέσης καθ’ ενός από τα µέλη του πολλαπλασιασµένου µε το αντίστοιχο 
ποσοστό συµµετοχής στην Οµάδα (βαρυτικό άθροισµα). 

Επίσης κάθε Υποψήφιος οφείλει να διαθέτει εµπειρία: 

α) σε κατασκευή τουλάχιστον ενός υπόγειου χώρου στάθµευσης 200 θέσεων, και 

β) σε λειτουργία, εκµετάλλευση και διαχείριση ενός υπόγειου χώρου στάθµευσης 200 θέσεων, 
ο οποίος να λειτουργεί µε αυτόµατη εξυπηρέτηση. 

Η συνολική προθεσµία περάτωσης της κατασκευής του «Έργου» ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) 
µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης.  
 
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία οι διαγωνιζόµενοι καταθέτουν εγγυητική επιστολή  συµµετοχής 
προς τον ∆ήµο Ρεθύµνου , που θα αφορά το συγκεκριµένο έργο,  για  ποσό διακοσίων σαράντα οκτώ 
χιλιάδων  (248.000,00) ΕΥΡΩ. Η εγγυητική επιστολή θα έχει  χρόνο ισχύος τουλάχιστον 300 ηµερών 
από την ηµέρα υποβολής των προσφορών. 
 
Όλα τα σχέδια, τεύχη της µελέτης και θεωρηµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς βρίσκονται 
κατατεθειµένα στα  γραφεία  της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου (τηλ. 
2831040019- 2831040003), όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν  γνώση κάθε εργάσιµη 
ηµέρα και από ώρα 9.00 µέχρι 14:00 και να παραλαµβάνουν τεύχη δηµοπράτησης, έντυπα, σχέδια 
της µελέτης της Υπηρεσίας και έντυπο οικονοµικής προσφοράς,  µέχρι και την Πέµπτη 11-11 2010 . 
Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας εστάλη στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 14-09-2010. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ρέθυµνο 15/09/2010 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
 
 
                                                                                  
 
                                 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση περίληψης διακήρυξης 
 
ΣΧΕΤ.: 
 
 
 
 
Σας στέλνουµε την συνηµµένη περίληψη διακήρυξης και παρακαλούµε για την δηµοσίευσή της µία 
φορά µέχρι την Παρασκευή 24/09/2010 µε γραµµατοσειρά επτά (7) στιγµών και µε διάστιχο 8,5 
στιγµών (χωρίς πλαίσιο).  
Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
 
 
 
 
 

H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ∆Ρ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
Βαθµός  Ασφαλείας:  
Ρέθυµνο    15/09/2010 
Αριθµός Πρωτοκόλλου: 14982 
Βαθµός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ  

  
 
Ταχ.∆/νση :  ∆ήµος Ρεθύµνου 
                     Λεωφ.Σοφ. Βενιζέλου 
                     Κτίριο «∆ελφίνι» 
                     Ρέθυµνο 74100 
Πληροφορίες: Παλιεράκη Σοφία 
Τηλέφωνο    : 28310-40019 
Φαξ:               28310-40004 
Email: palieraki@rethymno.gr  

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 

 

Όπως ο συνηµµένος πίνακας 
αποδεκτών 

 

 



 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   ∆ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 
 
Συνοδεύει το µε αριθµ. Πρωτ 14982 /15-9-10 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 Οικονοµική Εφηµερίδα  
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 2 – 10562 ΑΘΗΝΑ 
3. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας – Τµήµα ∆υτικής Κρήτης -  ∆ιοικούσα Επιτροπή Ρεθύµνου – Λ. 

Κουντουριώτη 138 – 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ 
4. Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου Ρεθύµνου για να τοιχοκολληθεί 
5. Σύνδεσµο Εργοληπτών ∆.Ε. Ρεθύµνου – Λ. Κουντουριώτη 138 – 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ 
6. Κ.Ε.Π. ∆ήµου Ρεθύµνου 
7. Κ.Ε.Π. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνου 
8. Μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


