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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) 
  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
Προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εργασιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων εννιακοσίων είκοσι ένα ευρώ 
και σαράντα πέντε λεπτών (161.921,45€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας. Τα υλικά που αναγράφονται στον αναλυτικό  
πίνακα της διακήρυξης  είναι: Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές, Κατηγορία: 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, Κατηγορία: Είδη φυσιοθεραπείας - ΑΜΕΑ, 
Κατηγορία: Παιχνίδια. 

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Ρέθυμνο στο κτίριο Δελφίνι την 25η 
Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 10:15. Μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και 
όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα, συναφές με το 
αντικείμενο της προμήθειας, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με ιδία παρουσία ή με 
εκπρόσωπό τους ή με οποιδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. 
Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) δηλαδή 
8.097,00 Ευρώ ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης των ομάδων που 
θέλει να συμμετάσχει (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του 
χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι 31/12/2014. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών στον τόπο προορισμού τους ορίζεται έως 60 
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Πληροφορίες και έντυπα για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα 
Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, 
καθημερινά (πλήν αργιών) και ώρες 08.00 έως 15.30 Διεύθυνση Λεωφ. Σοφ. 
Βενιζέλου (Κτίριο Δελφίνι) Τηλέφωνο 2831040025, 2831040023  FAX 
2831040003. Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ρεθύμνης (http://www.rethymno.gr/information-services/competitions). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές σε όσες ομάδες από τον 
προϋπολογισμό μελέτης ενδιαφέρονται αλλά επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να 
καλύπτεται με την εκάστοτε προσφορά όλη η ομάδα. 
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Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, σε θεωρημένο 
από την υπηρεσία έντυπο. 

Η αξιολόγηση της προσφοράς και η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει ανά ομάδα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007), 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ», 
τον Ν. 2286/95 (Όρια διαγωνισμών προμηθειών) καθώς και την υπ΄αριθμ. 
11389/8-3-93 Υπ. Απόφαση ΕΚΠΟΤΑ, το Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου) καθώς και τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας). 

Η πράξη χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 002/8 ΜΕ ΚΩΔΙΚΌ 2013ΕΠ00280066, είναι 
ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα 
Ζωής στην Περιφ. Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης του Δημάρχου και των τυχών 
επαναληπτικών, καταβάλλονται από τον ανάδοχο στο Ταμείο του Δήμου Ρεθύμνης     
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009. 
Η προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19/06/2014.  
 
 

Ρέθυμνο 19/06/2014                            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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