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Ο Αντιδήµαρχος Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια δηµόσιου ηλεκτρονικού 

ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά βάση τιµής(χαµηλότερη τιµή) για την «προµήθεια εφαρµογών 

λογισµικού του ∆ήµου Ρόδου έτους 2017»,  ενδεικτικού προϋπολογισµού  

82.081 ευρώ µε φπα.  

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.  
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Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών- 
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διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα 

οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση 

τους. Τα αιτήµατα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το 

οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.  Πληροφορίες 

για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι και την 

προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού στα γραφεία του  τµήµατος προµηθειών  

∆ιεύθυνσης Καποδιστρίου 3-5,  Τ.Κ. 85100 στα γραφεία του Τµήµατος 

Προµηθειών   στον  κ. Γεράσιµο Αντωνάτο   τηλ.  22410-35445. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε 

όλες τις νόµιµες κρατήσεις. Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου µας από σήµερα έως και την Τρίτη 19/12/2017.                               

 

Οι ενδιαφερόµενοι που θα λάβουν µέρος πρέπει να υποβάλλουν στην 

πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, αλλά και να προσκοµίσουν στην επιτροπή του 

διαγωνισµού απαραιτήτως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού. Στον προκείµενο µειοδοτικό 

διαγωνισµό ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Προβλέπεται 6µηνη παράταση της σύµβασης χωρίς αλλαγή ποσοτήτων και 

τιµών. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα είδη, τη µελέτη του διαγωνισµού 

και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 

Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, στο τηλέφωνο 22410-

35445 και φαξ 22410-39780 στον κ. Γεράσιµο Αντωνάτο, καθώς και στην 

επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου www.rhodes.gr 

 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά και τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συµµετοχής επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού άνευ φπα. Τα έξοδα δηµοσίευσης και όλες οι υπόλοιπες 

νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν το µειοδότη.  
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Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου µας από σήµερα έως και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, ενώ 

θα δηµοσιευτεί στον τοπικό και εθνικό τύπο ως ορίζει ο Ν.4412/2016.  

 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 

 

 

                                                                         ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

3. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

4. ∆νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

5. Τµήµα Προµηθειών 

6. ∆νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών(κ. Πανά Χρήστο) 

7. Εµπορικό Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου. 

8. ∆νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (για άµεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων, µε απόδειξη την οποία θα αποστείλλει στο Τµήµα 

Προµηθειών). 

9. Γραφείο Μηχανογράφησης (κ. Πανά Χρήστο), για ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου. Η ανάρτηση να γίνει άµεσα µε την παραλαβή του 

παρόντος, µε απόδειξη. 

10. κ. Κανάκα Εµµανουήλ (Τµήµα Προµηθειών) – µέλος της Επιτροπής. 

11. κ. Αφαντενό Νίκο (Τµήµα Προµηθειών) – µέλος της Επιτροπής 

12. κ. Αντωνάτο Γεράσιµο (Τµήµα Προµηθειών) - µέλος της Επιτροπής 

 

 

 


