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Ο Δήμαρχος Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο της πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής σε 

Ευρώ (€) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

ΣΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (98.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου. Η σύμβαση αφορά το υποέργο «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον 

βρεφονηπιακό σταθμό Σορωνής Ρόδου» της Πράξης με τίτλο «Βρεφονηπιακός 

Σταθμός Σορωνής Ρόδου» (με κωδικό ΟΠΣ 5002813) που έχει ενταχθεί στον Άξονα 

Προτεραιότητας 3,  «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με βάση την απόφαση με 

Α.Π. 5690/23-12-2016  (ΑΔΑ:6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.   Η Πράξη έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων 

Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ0671 και κωδικό (Κωδικός Ενάριθμου) 2016ΕΠ06710073. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.1 και στην διεύθυνση (URL) μέσω της 

ιστοσελίδας του Δήμου Ρόδου 

 

 Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
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Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34121000-1 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4155/13 και του άρθρου 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 7ΓΡΛΩ1Ρ-ΘΘ8



Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη. 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ελληνικό τύπο. 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον 

διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.  Πληροφορίες και παράδοση κάθε 

σχετικού εγγράφου του διαγωνισμού θα δίδονται σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών τηλ. 2241364614, 2241364613  & Fax 2241364695 

στους κ, Β Διακολιό  Κ. Βασιλώττο 

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

υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής 2% άνευ ΦΠΑ επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού.  

Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Ρόδου 

 

 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

 

       ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

     ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο Πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

ανάρτηση.                                  

2. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

3. Τμήμα Προμηθειών για ανάρτηση 

4. Εφημερίδα νομαρχιακή ημερήσια «Δημοκρατική» για να δημοσιευθεί μία 

φορά το αργότερο μέχρι την 05-01-2018 

5. Εφημερίδα (Ημερήσια Οικονομική πλειστηριασμών)  «Γενική Δημοπρασιών» 

για να δημοσιευθεί μία φορά το αργότερο μέχρι την 05-01-2018 

6. Εφημερίδα (Ημερήσια Οικονομική πλειστηριασμών) «Δημοπρασιών και 

Πληστηριασμών» για να δημοσιευθεί μία φορά το αργότερο μέχρι την 05-01-

2018 
7. Γραφείο Δημάρχου 

 

ΑΔΑ: 7ΓΡΛΩ1Ρ-ΘΘ8
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