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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ∆ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
 

µε προϋπολογισµό  410.000,00 €. 

Το έργο αποτελείται από: 
 

1. Αποκλειστικά  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ  εργασίες  µε προϋπολογισµό  69.768,12  € και 

2. Αποκλειστικά  εργασίες  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  µε προϋπολογισµό   259.166,51  €    

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κλπ.) από τα γραφεία  της ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, στην 
Τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου (κτίριο ∆ελφίνι) Τ.Κ. 74100, µέχρι τις 12/12/2013. 
 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα. 
Πληροφορίες στην ∆ΤΥ  ∆ήµου ΡΕΘΥΜΝΗΣ (τηλ.: 28310-40008) κατά τις εργάσιµες ηµέρες & ώρες, fax 
επικοινωνίας 2831400025 αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πετρουλάκης Γιώργος. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆ΤΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (κτίριο ∆ελφίνι), την 17η του µήνα 
∆εκεµβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρµόδια  επιτροπή. 
Το σύστηµα υποβολής των προσφορών είναι το σύστηµα µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το 
άρθρο 7 του Π.∆. 609/85. 
 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
 

1.  Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., όπως παρακάτω ορίζεται: 

Α1, Α2, 1
ης

 τάξης    ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ  έργων (ενδεικτικού προϋπολογισµού  69.768,12 €)  και   

 Α2, 1
ης

, 2
ης

, (3
ης

 εντός νοµού ή γειτονικού) τάξης για   εξειδικευµένα έργα πρασίνου 

και οι οποίες είναι στελεχωµένες µε δασολόγους ή τεχνολόγου δασοπονίας  (ενδεικτικού 

προϋπολογισµού  259.166,51 €).  

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 σε αυτούς και σε τάξη και 

κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

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. 

 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους,  
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3.  ∆ΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ Ε.∆.∆.Ε. ∆ τάξης  (ενδεικτικού προϋπολογισµού  328.934,63  €) 
 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.580,00€ 

που θα απευθύνεται προς τον ∆ήµο ΡΕΘΥΜΝΗΣ και ισχύος τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την ηµέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες. 

 
 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο 

πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 µε Κ.Α. 2013ΕΠ00280021 
 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  10  µήνες. 

 
Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί. 
 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆.ΡΕΘΥΜΝΗΣ. 

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ     27-11-2013 
 

Ο ∆ήµαρχος 

  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ 
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