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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή δηµόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής 

(χαµηλότερη τιµή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙ» µε Κωδικό CPV: 45233140-2 & προϋπολογισµό  

74.400,00 €. 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Σοφ. Βενιζέλου (κτίριο 

«∆ελφίνι»), Τ.Κ. 74133 
 Ιστοσελίδα http://www.rethymno.gr 

Τηλέφωνο 2831040002  Αρµόδιος υπάλληλος Έρση Μεχτερίδου 
Fax 2831040004  Κωδικός NUTS GR 433 
Email dimosty@rethymno.gr    

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού καθώς και το  έντυπο 

Οικονοµικής Προσφοράς που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους, από τα γραφεία  της ∆/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, στο κτίριο «∆ΕΛΦΙΝΙ», Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου. Τ.Κ. 74133, 

ΡΕΘΥΜΝΟ, κατά τις εργάσιµες ηµέρες & ώρες, µέχρι τις 07/09/2020. Σε περίπτωση που δεν τα παραλάβει 

ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα τα παραλάβει. Τα συµβατικά 

τεύχη µαζί µε τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρεθύµνης, 

www.rethymno.gr, σε ηλεκτρονική µορφή.  

Πληροφορίες στην ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Ρεθύµνης κατά τις εργάσιµες ηµέρες & ώρες, αρµόδιος υπάλληλος για 

επικοινωνία, κ. Έρση Μεχτερίδου (τηλ.: 28310–40039, fax: 28310– 40004). 

3. Περιγραφή της δηµόσιας Σύµβασης: 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ µε προϋπολογισµό 60.000,00 €  
    (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) 

4. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν γίνονται δεκτές. 

5. Χρονοδιάγραµµα:  Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120)  
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
 

6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις που 
είναι εγκατεστηµένοι: 
α) Στην Ελλάδα εφόσον είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (όπως αυτό 
ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόµενα στο Π∆ 71/2019, ιδίως κατά την µεταβατική περίοδο εφαρµογής 
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ∆ηµοσίων Έργων) στις αντίστοιχες κατηγορίες για έργα 
κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ και εµπειροτέχνες µε τα ανάλογα προσόντα. 
β) σε Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει 
έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. 
 

7. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού: Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆.Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 
Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο «∆ΕΛΦΙΝΙ» ΡΕΘΥΜΝΟ, στις 10 του µήνα Σεπτεµβρίου 2020 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρµόδια  επιτροπή. Αν για 
οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία θα διενεργηθεί σε νέα 
ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρεθύµνης. 

 
8. Εγγύηση Συµµετοχής: Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους 

συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
1.200,00 ευρώ. Η εγγυητική συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες, µετά 
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τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον µέχρι την 10-
04-2021. 

 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον 
διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

 

10. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ µε το ποσό των 40.000 € για το έτος 2020 και 
µε το ποσόν των 34.400 € για το έτος 2021. 

 

11. ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. ∆ε προβλέπεται η χορήγηση πριµ. 
 

12. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ρεθύµνης. 
 

 
ΡΕΘΥΜΝΟ 11/08/2020 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
 
 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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