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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ρόδος,   16/10/2017 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                         ΠΡΩΤ. :   3106                   
Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   
Ταχ.Δνση: Διαγοριδών 3                         

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
         Ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ , προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 
Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για 
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ έτους 2017, σύμφωνα με την με 
αριθμ. 222/2017 ( ΑΔΑ ΩΙ39ΟΚ7Β-2ΟΙ ) απόφαση Δ.Σ του Δ.Ο.Π.Α.Ρ , 
προϋπολογισμού 65.000,00€, με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής.  
 
         Οι προμήθειες αθλητικού υλικού  περιλαμβάνονται στο CPV: 
37450000-7 και θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Δ.Ο.Π.Α.Ρ, από τον 
Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 15-6654 , προϋπολογισμού εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ, 
οικονομικού έτους 2017. Σχετική η με αριθ. πρωτ . 257/2017 απόφαση 
ανάληψη υποχρέωσης για τη διάθεση της πίστωσης ( Α.Δ.Α.: 7ΘΡΝΟΚ7Β-
3ΔΦ ). 
  
     Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Ρόδο στην οδό Διαγοριδών 3 EL-421 
. 
 • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30/10/2017 & 
ώρα 12:30 μ.μ. 
  
     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχης 
επαγγελματικής δραστηριότητας και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  
ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , διάρκειας τουλάχιστον έως το τέλος της 
σύμβασης 31/12/2017 .  
 
 Τόπος παράδοσης: Δήμος Ρόδου Διαγοριδών 3 . 
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Γλώσσα: Ελληνική. 
 
     Ο διαγωνισμός θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα της Ρόδου , στο 
Ε.Β.Ε.Δ και θα δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την δημοσίευση της 
διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και την ανάρτηση της στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr . Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε 
ηλεκτρονική μορφή, διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη 
διεύθυνση: http://www.info@rhodes.gr . Ακόμη, η παρούσα περιληπτική 
διακήρυξη θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
https://diavgeia.gov.gr. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού 
και τις προδιαγραφές τους και την διακήρυξη , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Τμήμα υπηρεσιών υποστήριξης γραφείο προμηθειών , 
Διαγοριδών 3 Ρόδος , στο τηλέφωνο 22410-24495 και φαξ 22410-37149 
στον κ. Εμμανουήλ Σαββαίδης ,  
 
                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ  
 
       ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  
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