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Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την 
τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 
«Περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» η ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση της εργασίας: «Εκτέλεση  Ναυαγοσωστικού έργου  2012».   

 

Αξία εκτελουµένων εργασιών :     120.325,21 € 
∆απάνη Φ.Π.Α. (23%):                    27.674,79 € 
Προϋπολογισµός µελέτης:           148.000,00 € 

Υπάρχουσα πίστωση 2012:         148.000,00 € 

 
    Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Άδελε, ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αρκαδίου ∆ήµου Ρεθύµνης, την 5 Απριλίου  2012 ηµέρα Πέµπτη και  ώρα 10.00 

π.µ. (Έναρξη κατάθεσης προσφορών) έως ώρα 11.00 π.µ. (λήξη κατάθεσης  
προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής . 
    Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 «Περί εκτέλεσης 
έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του Π.∆. 23/00 «Καθορισµός περιπτώσεων υποχρεωτικής 
προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωµένες ή µη παραλίες, για την προστασία των 
λουόµενων στο θαλάσσιο χώρο». 
    Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και 
ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν το 
απαιτούµενο προσωπικό ,τον απαιτούµενο εξοπλισµό, και την τεχνογνωσία για την 
εκτέλεση του έργου και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς 
απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ύψος της 
οποίας ανέρχεται στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας τους έργου χωρίς ΦΠΑ  ήτοι  
ποσό  2.410,00 Ευρώ. 
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται από 01-06-2012 έως 30-09-2012  
     Για περισσότερες πληροφορίες και τεύχη του διαγωνισµού θα απευθύνεστε στη 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και 
στo τηλέφωνο 2831040024 (αρµόδιος υπάλληλος κ. Βώβος Νικόλαος). 
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