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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 16/48834   /   26   -  6  - 2017      

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                               

                    Α.Δ.Α :  7Ι9ΑΩ1Ρ-4Δ9  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 1.  Ο Δήμος Ρόδου , προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό   για  την ανάθεση  του έργου: 

«  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  » 
   με προϋπολογισμό  50.000,00  ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, 
πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%). Το έργο περιλαμβάνει   την  ακόλουθη 
κατηγορία  εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.                     
  

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς κ.λ.π.) από την έδρα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννη 52 και 

Διαγοριδών ( γωνία), μέχρι και τις   10 /  7   / 2017 ημέρα  Δευτέρα. Για την παραλαβή 

των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 

ανέρχεται σε 10,00 ευρώ στο «Ταμείο του Δήμου Ρόδου ». Η διακήρυξη του έργου έχει 

συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο  από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.   προσαρμοσμένο 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241364610, 2241364609 και 2241364612                           

FAX επικοινωνίας 2241364695, αρμόδιοι  υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Πλιώτας Φιλήμων,   

ο κ. Διαμαντής  Χρήστος και η κ. Κυρκούση Σουλτάνα. 

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   14 /   7   / 2017, ημέρα   Παρασκευή  και ώρα 10:00 

π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  

σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 95  του Ν 4412/2016 και με τις προϋποθέσεις  του 

άρθρου 88 του Ν.4412/2016. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 
  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην  Α1  τάξη και 
άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και των επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα  και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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, καθώς 
και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, 

κατά τους όρους του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς   Φ.Π.Α., 

ήτοι στο ποσό των  806,45 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον  έξι   (  6  ) μηνών και τριάντα 

(30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών  έξι     (  6   )  μήνες. 

 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

          7. Προκαταβολή  δεν  θα χορηγηθεί. 
 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.  

 
9. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
 
 
 
                                                                                      Ο  Δήμαρχος   
                                                                                            
 
 
   
                                                                                  Φώτης Χατζηδιάκος 
                                                                               
 
 

 

 

 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1) Γραφείο κ. Δημάρχου. 
2) Μέλη Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. 
3) Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής. 
4) Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας.  
5) Γραφείο Πρωτοκόλλου Δ.Ρ.  για ανάρτηση. 
6) Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών για ανάρτηση.  
7)   Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών. 
8)  Τ.Ε.Ε. Παράρτημα Ρόδου, οδός Μητροπόλεως 4 -  ΡΟΔΟΣ 

9)   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου(www.rhodes.gr) 

 

 

   


