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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
                                       

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ           
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ       

ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

      

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΕΓΤΑΑ) 

     

 
 

 

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3  
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

 
ΜΕΤΡΟ 322 

«ANAKAINΙΣH KAI ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΙΩΝ»  
 

           
 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Αριθµ. Πρωτ.: 6746/12-03-2013 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου:  
 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ» 

 
 

 

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ µε προϋπολογισµό 
1.000.000,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ). 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείµενο της παρούσης µελέτης προϋπολογισµού 1.000.000,00 
Ευρώ είναι η βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των οικισµών Λούτρας- Μέσης -
Χαρκίων -Σκουλουφίων και Αρχαίας Ελεύθερνας, του ∆ήµου Ρεθύµνης. 
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2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του 
διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της ∆.Τ.Υ. του ∆ΗΜΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ και επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου – κτίριο ''∆ελφίνι'' Ρέθυµνο, µέχρι τις  
28/03/2013 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ. 

           Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα   

           τύπου Β. 
Πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από  την ∆.Τ.Υ ∆ήµου Ρεθύµνης, αρµόδιο 
υπάλληλο Μαρκουλάκη Μαριάννα (τηλ.: 28310 40020), και FAX Επικοινωνίας 28310 40004 τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

3. Ο διαγωνισµός  θα διεξαχθεί στις  02/04/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη παράδοσης 
των προσφορών) στα γραφεία της ∆.Τ.Υ. του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ επί της οδού Σοφοκλή 
Βενιζέλου –Κτίριο ∆ελφίνι ΡΕΘΥΜΝΟ, θα διεξαχθεί µε ανοιχτή ∆ηµοπρασία µε το σύστηµα 
προσφοράς µε επί µέρους ποσοστών έκπτωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Άρθρου 6 του 
Ν3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων». 

 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 

 

α. Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία Εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον 

ανήκουν στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και στην Α2 τάξη για έργα 

κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 
 
                   Προϋπολογισµός Οικοδοµικών:       667.098,22 € 
          Προϋπολογισµός Η/Μ εργασιών:        131.067,74 € 
                   Σύνολο:                798.165,96 € 
 
 

β.  Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 

αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 

και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

 

γ.  Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 

αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το 

δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 

   δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην Α1η τάξη για έργα κατηγορίας 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ του Μ.Ε.Ε.Π., µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 

3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).  

 
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση  Εγγυητικής Επιστολής ύψους  15.963,32 

ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το ∆ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. Η ισχύς της 
θα είναι τουλάχιστον 6 µηνών & 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες µετά την ηµεροµηνία επίδοσης της προσφοράς 
(ηµεροµηνία δηµοπρασίας). 

 
6. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
πέντε (05) µήνες και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 
7. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη   
της Ελλάδας 2007-2013» µε ποσοστό χρηµατοδότησης 75 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και  25 % από Εθνική 
∆απάνη (Αριθµός ΣΑΕ 2823). Ο κωδικός ΟΠΣ είναι 176006.  
 
8. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ. 
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9. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σύµφωνα µε το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α άρθρο 242) µε τον 

οποίο έγινε τροποποίηση του Ν. 3614/2007. 
 
10. Γλώσσα διαγωνισµού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη διαγωνισµό πρέπει να είναι στην Ελληνική 

γλώσσα ή νοµίµως µεταφρασµένα. 
 

11. Λοιπές πληροφορίες:  

• Ισχύουσα νοµοθεσία είναι η ελληνική . 

• Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση µόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την 
αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισµού. 

 
 
 
 

      

          
        
          
                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
 
 
 

                                                                       ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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Κοινοποίηση: 
 
 

1. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ   Καποδιστρίου 34 Αθήνα 10432 

2. Κρητική Επιθεώρηση                Ηµερήσια Εφηµερίδα Νοµού 

3. Ρεθεµνιώτικα Νέα                     Ηµερήσια Εφηµερίδα Νοµού 

4. Ρέθεµνος                                  Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού 

5. ∆ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών     Ηµερήσια Οικονοµική Εφηµερίδα  

6. Αυγή                                              Ηµερήσια εφηµερίδα Αθηνών  

7. ΤΕΕ, 

     α) Καραγιώργη Σερβίας  4 Αθήνα 

     β) Τµήµα Ανατ. Και ∆υτικής Κρήτης 

8. Συνδέσµους Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων Ρεθύµνου, Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου  στις έδρες τους. 

9. Ιστοσελίδα ∆ήµου Ρεθύµνης 

 

 

 

 


