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∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ       Αρ. Πρωτ.: 21746 

  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ∆ΙΕΘΝΟΥΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο Δήμος Ρεθύμνου προκηρύσσει Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «Καθαριότητα - Οδοκαθαρισµός». 

1. Αναθέτουσα Αρχή:∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 ∆/νση:  Σ. Βενιζέλου  κτίριο  Δελφίνι 

 Τηλέφωνα: 2831040021  

 E-mail : kamilaki@rethymno.gr    

2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου. Ταξινόμηση κατά CPV:90611000-
03:Υπηρεσίες Οδοκαθαρισµού, 90612000-0: Υπηρεσίες  σάρωσης δρόµων 

3. Βασικός στόχος   είναι η παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο  που θα διαθέτει  τον  
εξοπλισμό και την τεχνογνωσία  στον  τοµέα διαχείρισης  απορριµµάτων και  καθαρισμού  
εν γένει  κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου   Ρεθύµνου. 

4. Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών "Καθαριότητα - 
Οδοκαθαρισµός" κοινοχρήστων  χώρων  του ∆ήµου  Ρεθύµνου  για χρονική  περίοδο 
τριάντα έξι (36)  µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ∆ήµος θα  αναθέσει,  
µετά από ανοικτό διεθνή  διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα  
από οικονομικής άποψης προσφορά,   την  προαναφερόμενη υπηρεσία   σε   ανάδοχο  που  
θα  διαθέτει  τον  απαιτούμενο   εξοπλισμό και  τεχνογνωσία για την καλή εκτέλεση του. 
Πιο συγκεκριμένα προβλέπει την εκτέλεση των εργασιών οδοκαθαρισµού και  
καθαριότητας εν γένει της πόλης του Ρεθύµνου στους τομείς και   µε τον  τρόπο  που  
περιγράφονται  στο τεύχος δημοπράτησης, ώστε η πόλη να εμφανίζει  µία  πολιτισμένη 
εικόνα. 

5. Ο  προϋπολογισμός της υπό ανάθεση υπηρεσίας ανέρχεται σε 3.153.982,30  €,  πλέον  του 
ΦΠΑ 13% (410.017,70€),  ήτοι σύνολο,  3.564.000,00  € συµπεριλαµβανοµένου  του 
ΦΠΑ  και  αφορά την  παροχή  υπηρεσιών  από  τον  ανάδοχο  για  τριάντα  έξι (36)µήνες  
από   την   ηµεροµηνία υπογραφής  της σχετικής σύμβασης.  

Η υπάρχουσα εγκεκριμένη πίστωση για το 2012 ανέρχεται στο ποσό των  297.000,00 
Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13% και έχει εγγραφεί στον Κ.Α 20-7425.001 του 
προϋπολογισμού του ∆ήµου. Το υπόλοιπο ποσόν θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς 
των ετών 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα του ∆ήµου Ρεθύµνου. 

6.  Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει µέσω διαδικασίας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά σύμφωνα 
µε τους  όρους  της  προκήρυξης και την  ισχύουσα νομοθεσία. 

7.  Τόπος Παροχής Υπηρεσιών. Στην  Έδρα  του  ∆ήµου  Ρεθύµνου και όπου  επιβάλλεται από  
τη φύση του παρόντος έργου 
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8. ∆ικαίωµα Συµµετοχής. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα  ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και 
κοινοπραξίες αυτών που  υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα µε 
τη νομοθεσία ενός  Κράτους  - Μέλους  της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου  (E.O.X)  
όπως και  χωρών  που έχουν υπογράψει και  κυρώσει τη Συμφωνία ∆ηµοσίων Συμβάσεων 
του  Παγκόσμιου  Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και  έχουν την καταστατική τους έδρα,  
την  κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ  και  του 
(E.O.X)  και  στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα  µέρη στη Συμφωνία 
∆ηµοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και ασκούν το  
ιδιαίτερο επάγγελμα (∆ιαχείριση Απορριµµάτων και καθαριότητα υπαίθριων χώρων). 

9.  Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας είναι 36 µήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

10. διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού 

α)  Οι ενδιαφερόμενοι µμπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη  της  αναλυτικής προκήρυξης  
από τα γραφεία της  ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών: ∆/νση: «Κτίριο ∆ελφίνι» Λ. Σοφ. 
Βενιζέλου Τηλέφωνα:  2831040021 Αρμόδια  Υπάλληλος: Καµηλάκη Κατερίνα 

β)  Το πλήρες κείμενο  της  προκήρυξης διατίθεται  και σε  ηλεκτρονική  μορφή µέσω  του  
διαδικτύου  στην  διεύθυνση    http://www.rethymno.gr  και  ειδικότερα   στο   
σύνδεσμο   επικαιρότητα – Προκηρύξεις ∆ιαγωνισµοί.  

11. Χρόνος, τόπος και  γλώσσα υποβολής των προσφορών.  

α)  Οι προσφορές υποβάλλονται από  τους  συµµετέχοντες ή τους  νόµιµους εκπροσώπους 
τους στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   ∆ήµου  Ρεθύµνου  Σ.Βενιζέλου 
κτίριο Δελφίνι μέχρι  την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12.10.12 και ώρα 10:00 πµ έως 10:15 π.µ 
(λήξη κατάθεσης προσφορών). Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται 
υπόψη και επιστρέφονται. 

β) Ο τόπος κατάθεσης των προς φορών είναι η έδρα  του  ∆ήµου  Ρεθύµνου, Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Σ.Βενιζέλου κτίριο Δελφίνι. Οι προσφορές μπορούν να 
υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην  παραπάνω διεύθυνση, µε την  προϋπόθεση ότι 
θα πρέπει να παραληφθούν έως την  προηγουμένη εργάσιμη ημέρα  από  την  ημέρα  
διενέργειας του  διαγωνισμού (δηλαδή μέχρι 11/10/2012) 

γ)  Οι  προσφορές  αφορούν  ολόκληρο  το   αντικείμενο   της   προκήρυξης  και 
υποβάλλονται   σε  ένα πρωτότυπο και ένα  (1)  αντίγραφο σε  έντυπη µμορφή. 
Προσφορές για  µέρος  της προκηρυσσόµενης υπηρεσίας δεν  γίνονται δεκτές και θα 
απορρίπτονται. 

δ)  Γλώσσα  σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

12.Η αποσφράγιση των  προσφορών θα  διενεργηθεί στα  γραφεία, Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Σ.Βενιζέλου κτίριο Δελφίνι, στις  12.10.12 και ώρα 10:00 π.µ  (λήξη  
κατάθεσης προσφορών)  από  τη  Επιτροπή. Στην  αποσφράγιση  των  προσφορών  
μπορεί  να  παρίσταται ο νόµιµος  εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών. 

13. Εγγυήσεις συµµετοχής. Με την  υποβολή των  προσφορών πρέπει  υποχρεωτικά  και  µε  
ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής  ύψους  ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ευρώ (157.700,00 
€) (ποσοστό 5% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να  
απευθύνεται προς  το  ∆ήµο  Ρεθύµνου και να  έχει  ισχύ τουλάχιστον ΔΥΟ (2) μήνες  

14. Ισχύς των προσφορών. Τουλάχιστον  εκατόν  είκοσι ημέρες (120) από την εποµένη  της   
ηµεροµηνίας  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
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15.Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη   
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 29/08/2012. Ηµεροµηνία αποστολής 
της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της  
Κυβερνήσεως είναι η 31/08/2012. 

1. 16.Νοµοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης. Η  ανάθεση  της παρούσας  σύμβασης  

διέπεται από τις διατάξεις  του Π.∆. 60/07  «Προσαρμογή  της Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  

διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ   «περί   συντονισμού   των  διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία  2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» τις διατάξεις της ΚΥΑ 

114218/97 "Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και  γενικών προγραµµάτων διαχείρισης  

στερεών αποβλήτων", της ΚΥΑ 50910/2727/03 "Μέτρα και όροι για την διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων, Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247), Ν.2522/1977 (ΦΕΚ Α΄178), 

Ν.3414/2005 (ΦΕΚ279/Α/10-11-2005). του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010 φεκ 87Α’  

του Π.Δ 28-1980 φεκ 11Α’ – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες, του Π.Δ. 60/2007, της 

Αριθ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση 

οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α., Του Ν. 3886/30-9-2010 φεκ 173Α’  

περί Δικαστικής Προστασίας, της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρμογή του 

ανωτέρω νόμου περί Δικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 

Υπουργική Απόφαση  2043748/519/0026/89 Εγκύκλιο 14873/395 4-4-06  του ΥΠ.ΟΙΚ. και την 

εγκύκλιο 1/18-1-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ν.3979/2011 ΆΡΘΡΟ  61,Ν.3863/10 άρθρο 68 

(φεκ115/15.07.2010 τεύχος Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του αρθρ.. 24 του 

Ν. 3996/11, (ΦΕΚ-170 Α/5-8-11). 

17. Για   περισσότερες   πληροφορίες   οι   ενδιαφερόμενοι   μπορούν  να   απευθυνθούν  στη   
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου τηλ. 2831040021, Αρμόδια υπάλληλος  
Καμηλάκη Κατερίνα Φαξ: 2831040004, email: kamilaki@rethymno.gr.  

 

 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

    ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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