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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ηνπ Δήκνπ ΡΕΘΤΜΝΗ  δηαθεξχηηεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ : 

Παπεμβάσειρ ανάπλασηρ σε οικισμούρ τηρ Δημοτικήρ Ενότηταρ Ρεθύμνος  
με πποϋπολογισμό  610.000,00.€ με Φ.Π.Α. 

Τν έξγν απνηειείηαη απφ: 

1. Απνθιεηζηηθά  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΧΝ    εξγαζηψλ κε πξνυπνινγηζκφ  248.352,36  € θαη 

2. Απνθιεηζηηθά  εξγαζηψλ  Η/Μ    κε πξνυπνινγηζκφ  246.629,85  €    

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να παπαλάβοςν ηα ζςμβαηικά ηεύση ηος διαγωνιζμού (Διακήπςξη, ςγγπαθή 
Τποσπεώζεων, κλπ.) από ηα γπαθεία  ηηρ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ, ζηην 
Σεσνική ςπηπεζία ηος Δήμος (κηίπιο Δελθίνι). Σ.Κ. 74100, μέσπι ηιρ 21/11/2013 
 Η διακήπςξη ηος έπγος έσει ζςνηασθεί καηά ηο εγκεκπιμένο από ηον ςποςπγό ΠΕΥΩΔΕ ςπόδειγμα. 
Πληποθοπίερ ζηην ΔΣΤ  Δήμος ΡΕΘΤΜΝΗ (ηηλ.: 28310-40008) καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ & ώπερ, fax 
επικοινωνίαρ 2831-400024 απμόδιορ ςπάλληλορ για επικοινωνία κ. Κλάδορ Ανδπέαρ . 
Ο διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί ζηα γπαθεία ηηρ ΔΣΤ ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ, ηην 26 ηοσ μήνα Νοεμβρίοσ 2013 
ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοζηρ πποζθοπών) από ηην απμόδια  επιηποπή. 
Σο ζύζηημα ςποβολήρ ηων πποζθοπών είναι ηο ζύζηημα με επιμέροσς ποζοζηά έκπηωζης καηά ηο 
άρθρο 7 ηοσ Π.Δ. 609/85. 

Σηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 
Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   

α. Εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΔΕ ηνπ 

Υ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε., φπσο παξαθάησ νξίδεηαη: 

Κ/Ξ  Α2,1
Η
,2

Η
   τάξηρ    ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΧΝ  έπγων (ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 248.352,36   

€)  θαη  Α2 1
Η
,2

Η
  τάξηρ για έπγα  Η/Μ   (ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 246.629,85   €). 

β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.), ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Δεκφζηεο Σπκβάζεηο 

(Σ.Δ.Σ.) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Εκπνξίνπ (Π.Ο.Ε.), ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη 

θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε απηνχο θαη ζε ηάμε θαη 

θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Ειιεληθνχ Μεηξψνπ ΜΕΕΠ. 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην 

δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγςητικήρ επιστολήρ χςνπο 9.900,00€ 

πνπ ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Δήκν ΡΕΘΥΜΝΗ θαη ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 210 εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180 εκέξεο. 

Τν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ (ΕΣΠΑ) στο 

πλαίσιο τος ΕΠ Κπήτηρ και Νήσων Αιγαίος 2007-2013  
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε  8  μήνερ. 

Προκαηαβολή δύναηαι να τορηγηθεί. 
Σο αποηέλεζμα ηηρ δημοππαζίαρ θα εγκπιθεί από ηη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ Δ.ΡΕΘΤΜΝΗ. 

 

ΡΕΘΤΜΝΟ  5-11-2013 
Ο Δήμαπσοs 

 

 

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΓΙΧΡΓΗ 

 

  
 
 

 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ 
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