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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

«Συνοδευτικά Έργα Κουρµούλη» 

 

Ο ∆ήµαρχος Ρεθύµνης διακηρύσσει την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου «Συνοδευτικά Έργα Κουρµούλη», προϋπολογισµού 50.000,00 ευρώ (µε 
Φ.Π.Α.). 
  
Κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ µε προϋπολογισµό 29.083,60 €.  
 
Το αντικείµενο του παραπάνω έργου  είναι να κατασκευαστούν οι νέες σκάλες – ράµπες και οι νέες 
περιφράξεις για να “κουµπώσουν” τα υφιστάµενα παρόδια κτίρια µε τα νέα πεζοδρόµια που θα 
κατασκευαστούν µε το µεγάλο έργο της ευρύτερης ανάπλασης της οδού Κουρµούλη. Έτσι, θα γίνει 
όπου απαιτείται αναπροσαρµογή της προσβασιµότητας από τα νέα πεζοδρόµια προς τις 
υφιστάµενες εισόδους των κατοικιών και των καταστηµάτων. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του ∆ιαγωνισµού (∆ιακύρηξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Ρεθύµνης, Κτίριο ∆ΕΛΦΙΝΙ, 
Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ µέχρι τις 31/10/2013. Η ∆ιακήρυξη έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. υπόδειγµα Τύπου Β. 
Πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Ρεθύµνης (τηλ. 28310-40013, Fax 28310-40004 κατά 
τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες, αρµόδιος υπάλληλος Πενθερουδάκης Εµµανουήλ.) 
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών στην επιτροπή και διεξαγωγής 
του διαγωνισµού, ορίζεται η 05/11/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. (Η κατάθεση, παραλαβή 
και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια 
Συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο). Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου Ρεθύµνου ως άνω. 
Το σύστηµα υποβολής των προσφορών είναι το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
το Άρθρο 7 του Π.∆. 609/85. 
Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος: 
Α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι µεµονωµένοι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΕΧΩ∆Ε, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ. Επίσης, ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι εγγεγραµµένοι στα Νοµαρχιακά 
Μητρώα. 
Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει 
έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.  
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, δηλαδή 790,00 ευρώ, που θα απευθύνεται στο 
∆ήµο Ρεθύµνου και ισχύος τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 
Το Έργο χρηµατοδοτείται από την ΣΑΤΑ 2013 του ∆ήµου Ρεθύµνου. 
Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ρεθύµνου.  

                                                                                                                                                 

 Ο ∆ήµαρχος Ρεθύµνου, 
 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ   



 

 

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

Βαθµός  Ασφαλείας:  

Ρέθυµνο  08/10/2013 

         Αριθµός Πρωτοκόλλου:  25991 

Βαθµός προτεραιότητας:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τεχνικό Τµήµα 

Ταχ. ∆/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 

         Κτίριο ∆ελφίνι 

         Ρέθυµνο 74100 

Πληροφορίες: Πενθερουδάκης Εµµ. 

Τηλέφωνο    : 28310-40013  

  

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση  περίληψης διακήρυξης για το Έργο «Συνοδευτικά Έργα Κουρµούλη» 

 

 ΣΧΕΤ.: 

 

 

 

Σας στέλνουµε την συνηµµένη περίληψη διακήρυξης για το Έργο «Συνοδευτικά Έργα 

Κουρµούλη» και παρακαλούµε για την δηµοσίευσή της µία φορά µέχρι το Σάββατο 12/10/2013 µε 

τα µικρότερα δυνατόν στοιχεία και χωρίς πλαίσιο.  

Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο του Έργου. 

 

 

 

 

                                                                   Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ∆Ρ 

 

 

 

                                                                  ΚΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως ο συνηµµένος πίνακας 

αποδεκτών 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   ∆ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 

Συνοδεύει το µε αριθµ. Πρωτ.    25991/08-10-2013   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  

 

5. «∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» Ηµερήσια Εφηµερίδα 

 

6. Εθνικό Τυπογραφείο 

 

 

 

 

 

 


