
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                       

                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                     

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                         ΡΟΔΟΣ, 24/05/2018 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ: 22410-35445                                               Αριθ. Πρωτ.:2/31570 

 

                                                          ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   

 

ΘΕΜΑ: 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Για την «υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο 

«Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου 

Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας 

INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020>> 
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        O αντιδήμαρχος Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την «υπηρεσία 

υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», 

ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020>> 

  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για όλες τις εργασίες όπως αναφέρονται στη μελέτη του 
διαγωνισμού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.  
Η Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ 
(42.760,00  €)    συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
Η υπηρεσία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου) στο πλαίσιο του Προγράμματος 
συνεργασίας INTERRREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 βάση της υπ΄ αριθμό με αρ. πρωτ. 
139615/18-12-2017 του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΑΔΑ 7Χ7Ψ465ΧΙ8-854 
με κωδικό MIS 2017ΕΠ16760003 με τίτλο <<ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την εξοικονόμηση 
ενέργειας σε Δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδσς – Κύπρου – Δήμος Ρόδου με ΣΑΕΠ-
167/6 
Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της  και μέχρι και 29 μήνες μετά την υπογραφή 
της. 
Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που βρίσκεται στα γραφεία 
του Τμήματος Προμηθειών  στη Δ/νση Καποδιστρίου 3-5  Τ.Κ. 85100 Ρόδος,  τηλ. 22410-35445 την 
Τετάρτη 06/06/2018 και ώρα 09:00 π.μ. κατά  την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 
          Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 
προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών τηλ 22410-35445 στον 
κ. Κανάκα Εμμανουήλ.   
    Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες 
κρατήσεις. 
Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως και τη 
Τετάρτη 06/06/2018.                                
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                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών  

2. Διεύθυνση Οικονομικών Δήμου Ρόδου 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Λογιστήριο (Τμήμα Εξόδων) 

5. Επιμελητήριο Δωδεκανήσου 

6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ( για ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων) 

7. Γραφείο Υποστήριξης Ιστοσελίδας του Δήμου  Ρόδου (για ανάρτηση στην επίσημη Ιστοσελίδα του 

Δήμου). 

8. Διακολιός Βασίλειος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

9. Ρεγγίνα Οικονομίδη  ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ) 

10. Αρνά Ευφημία  ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΤΕΜΙ) 
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