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ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ  ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Αξηζκ. Πξωη.: 2242/28.01.2014 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΡΔΘΤΜΝΗ πξνθεξύζζεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ 
αλάζεζε ηνπ έξγνπ:  

 

«Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας 
Λαππαίων» 

 

Σν έξγν αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ &  
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  κε πξνυπνινγηζκφ 836.550,00 ΔΤΡΩ 
(κε ΦΠΑ). 

 
1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ: Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο κειέηεο 

πξνυπνινγηζκνχ 836.550,00 Δπξψ είλαη ε θαηαζθεπή 
πιαθνζηξψζεσλ, θαηαζθεπή ιηζνδνκψλ, ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ, 
ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ, παγθαθηψλ, εξγαζίεο θχηεπζεο & 
άξδεπζεο θ.ι.π. ζηνπο νηθηζκνχο Μπξηνθεθάισλ, Αξρνληηθήο θαη 
Δπηζθνπήο ηεο Γ.Δ. Λαππαίσλ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο. Αλαιπηηθά νη 
εξγαζίεο αλά νηθηζκφ πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο ηεο Σερληθήο 
πεξηγξαθήο εξγαζηψλ.  

 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε, λα παξαιακβάλνπλ ηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε, πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π.) απφ ηελ έδξα ηεο Γ.Σ.Τ. ηνπ ΓΗΜΟΤ 
ΡΔΘΤΜΝΗ θαη επί ηεο νδνύ νθνθιή Βεληδέινπ – θηίξην 
''Γειθίλη'' Ρέζπκλν, κέρξη ηηο 13/02/2014 εκέξα ΠΔΜΠΣΗ.  
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Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ     

Τπνπξγφ ΠΔΥΩΓΔ ππφδεηγκα ηχπνπ Β. 
 Πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ  ηελ Γ.Σ.Τ 
 Γήκνπ Ρεζχκλεο, αξκφδην ππάιιειν θ. Σδαγθαξάθε ηέιια  (ηει.:  
 28310 40030), θαη FAX Δπηθνηλσλίαο 28310 40004 ηηο εξγάζηκεο 
 εκέξεο θαη ψξεο. 

 

3.  Ο δηαγσληζκφο  ζα δηεμαρζεί ζηηο 18/02/2014 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 
10:00 π.κ. (ιήμε παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηεο Γ.Σ.Τ. 
ηνπ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ επί ηεο νδνύ νθνθιή Βεληδέινπ –Κηίξην 
Γειθίλη ΡΔΘΤΜΝΟ, ζα δηεμαρζεί κε αλνηρηή Γεκνπξαζία κε ην 
ζύζηεκα πξνζθνξάο κε επί κέξνπο πνζνζηώλ έθπηωζεο ζύκθωλα 
κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3669/2008 «Κύξωζε ηεο 
θωδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίωλ έξγωλ». 

 

4.  ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί : 

 
α. Ηκεδαπνί δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία 

Δγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ 
(Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., εθφζνλ 
αλήθνπλ ζηελ 1ε & 2ε & 3ε (εληόο λνκνύ) ηάμε γηα έξγα 
θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ θαη ζηελ Α2, 1ε & 2ε ηάμε γηα έξγα 
θαηεγνξίαο ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  

 
                 Πξνυπνινγηζκφο Οηθνδνκηθώλ:   498.140,72  € 
          Πξνυπνινγηζκφο Η/Μ εξγαζηώλ: 180.547,40  € 
                   ύλνιν:              678.688,12  € 
 
 

 
β.  Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ 
ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζηα νπνία ηεξνχληαη 
επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη 
εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία 
αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π. 
 
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. 
 

   δ. Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ 
θνηλνπξαμίαο).  
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5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε  Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο χςνπο  13.573,91 ΔΤΡΩ θαη ε ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή ζα 
απεπζχλεηαη πξνο ην ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ. Η ηζρχο ηεο ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ & 30 εκεξώλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 6 κήλεο κεηά ηελ 
εκεξνκελία επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο (εκεξνκελία δεκνπξαζίαο). 

 
6. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Η πξνζεζκία 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο θαη αξρίδεη απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
7. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξωπαϊθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΠ Κξήηεο θαη 
Νήζωλ Αηγαίνπ 2007-2013, (Κωδηθόο πξάμεο ΑΔΠ 002/8 κε Κ.Α. 
2013ΔΠ00280143) θαη από Δζληθνύο Πόξνπο. 
 
8.  Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
     ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ. 
 
9. Πξνθαηαβνιή δχλαηαη λα ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ην Ν. 4072/2012 

(ΦΔΚ 86 Α άξζξν 242) κε ηνλ νπνίν έγηλε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 
3614/2007. 

 
10. Γιώζζα δηαγωληζκνύ: Όια ηα ζηνηρεία γηα ηνλ ππφςε δηαγσληζκφ 

πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή λνκίκσο κεηαθξαζκέλα. 
 

11. Λνηπέο πιεξνθνξίεο:  

 Ιζρχνπζα λνκνζεζία είλαη ε ειιεληθή φπσο έρεη ελαξκνληζηεί κε ηηο 
ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. 

 Η παξνχζα πεξίιεςε δηαθήξπμεο επέρεη ζέζε κφλνλ αλαθνίλσζεο θαη 
δελ ππνθαζηζηά ηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
         Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΡΔΘΤΜΝΗ 

 
                                                                       ΓΙΩΡΓΗ Υ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ 
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