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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ» µε Κωδικό CPV: 454100-5 & προϋπολογισµό 1.096.774,19 €. 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: Σοφ. Βενιζέλου (κτίριο 
«∆ελφίνι»), Τ.Κ. 74133 

 Ιστοσελίδα http://www.rethymno.gr 

Τηλέφωνο 2831040020  Αρµόδιος 
υπάλληλος 

Μαρκουλάκη Μαριάννα 

Fax 2831040004  Κωδικός NUTS GR 433 

Email markoulaki@rethymno.gr    

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στη διεύθυνση  
ttp://www.rethymno.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης 
από το ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στοιχεία επικοινωνίας στον παραπάνω πίνακα), κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

3. Περιγραφή της δηµόσιας Σύµβασης: 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε προϋπολογισµό 943.818,34 € 

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, µε προϋπολογισµό 152.955,24 € 

   (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και  απρόβλεπτα ) 

4. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν γίνονται δεκτές. 

5. Χρονοδιάγραµµα:  Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) 
µήνες 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 
κατηγορίες:   

2η τάξη και άνω στην κατηγορία «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ» και Α2 τάξη και άνω για την 
κατηγορία  των «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» 

β) σε άλλο (πλην Ελλάδος) κράτος-µέλος της Ένωσης εφόσον προσκοµίζουν τις δηλώσεις 
και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 
4412/201 

γ) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε 
την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν 
στην προηγούµενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,  εφόσον προσκοµίσουν τα 
αναφερόµενα στη διακήρυξη στοιχεία. 



ΑΔΑ: ΨΑ7ΡΩ1Ψ-Ψ8Λ



 
7. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού: Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της 

πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 
 

8. Παραλαβή Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 
της Υ.Α. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ/Β/2710/02-08-2017)», και στο Ν.4412/2016. 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

19/04/2021 

10:00 π.µ. 
23/04/2021 

10:00 π.µ. 

 
Εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να 
υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
 
9. Εγγύηση Συµµετοχής: Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από 

τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 21.936,00 ευρώ. Η εγγυητική συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον µέχρι την 19/02/2022. 

 
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον 

συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για 
διάστηµα εννέα (9) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. 

 
11. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πράσινο Ταµείο & Πόρους ∆ήµου. 

 

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

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

 
ΡΕΘΥΜΝΟ 26/02/2021 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
 
 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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