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Περίληψη διακήρυξησ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τη ςφναψη ςφμβαςησ εκπόνηςησ 

«Γεωτεχνική Μελζτη-Ζρευνα για τη Ροδιακή Ζπαυλη».,  Π.Τ.:  13.451,64 € (χωρίσ ΦΠΑ) 

 

ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ (ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ) 

 ΤΜΒΑΗ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ με υνοπτικό Διαγωνιςμό(άρκρο 117 του Ν. 4412/2016) 

1. Ο Διμοσ Ρόδου  προκθρφςςει ςυνοπτικό ανοιχτό διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ 

εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη-Έρευνα για τη Ροδιακή 

Έπαυλη»  με προεκτιμϊμενθ αμοιβι 13.451,64 € (χωρίσ ΦΠΑ). 
 

CPV ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΣΩΝ 

ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΘ Προεκτιμϊμενη Σιμή, με 
απρόβλεπτα (€) 

71351100-4 21 Γεωτεχνικζσ Μελζτεσ 
και Ζρευνεσ 

13.451,64 

    

 Φ.Π.Α. (24%) 3.228,39 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΜΒΑΗ 16.680,03 

2 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ, 
υγγραφι Τποχρεϊςεων, τοιχεία τεχνικϊν δεδομζνων και προεκτίμθςθ αμοιβισ) δωρεάν 
και ςε πλιρθ θλεκτρονικι μορφι από ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ρόδου www.rhodes.gr. 
Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν ζωσ και 

μια ημζρα πριν το διαγωνιςμό από το γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ Μεςαιωνικισ Πόλθσ & 
Μνθμείων. 
3. Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2241038077 εςωτερικό 119, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για 
επικοινωνία κ. Αναςτάςιοσ Φωτίου (email :  rho-med@otenet.gr) 
4. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ και παραλαβισ των προςφορϊν ζχει οριςτεί θ 
27-03-2018, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ  Μεςαιωνικισ  Πόλθσ 
& Μνθμείων του Διμου Ρόδου – Δ/νςθ Ιπποτϊν 4, 85100 Ρόδοσ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
5. το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί:  
Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν εκπόνθςθ 
μελετϊν των κατθγοριϊν: 

Κατηγορία Είδοσ μελζτησ Ελάχιςτη τάξη μελετητικοφ 
πτυχίου 

21 Γεωτεχνικζσ Μελζτεσ και 
Ζρευνεσ 

Ά τάξθ και άνω. 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

http://www.rhodes.gr/


γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό 
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται απότα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ,κακϊσ 
και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρκρου 19 και των ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1του άρκρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν 
απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν 
υποβολιπροςφοράσ. Η ζνωςθ των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων μπορεί να αφορά ςτθν 
ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν. 
6. Κατά τθ φάςθ ελζγχου τθσ καταλλθλότθτασ των υποψθφίων κα διενεργθκεί επίςθσ 
ζλεγχοσ τθσ οικονομικισ, χρθματοοικονομικισ, ειδικισ τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ με βάςθ των κριτθρίων επιλογισ όπωσ περιγράφεται ςτθν αναλυτικι 
διακιρυξθ. 

7. Η ςυνολικι προκεςμία για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ είναι ενενήντα ( 90 ) ημζρες. 

8. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι Εννζα ( 9 ) μήνες. 

9. Η ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από  Ίδιους Πόρους  του Δήμου Ρόδου. 
10. Κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, δθλ. τθ 
μεγαλφτερθ προςφερκείςα ζκπτωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 86 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 
των Οικονομικϊν προςφορϊν των Διαγωνιηομζνων 
11. Σεφχοσ των Σεχνικϊν Δεδομζνων (Φάκελοσ του Ζργου) και τα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ 
εγκρίκθκαν από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι με τθν υπ. αρ. 103/2018  απόφαςθ της Οικονομικής 
Επιτροπής. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι, ιτοι 
τθν Ο.Ε. 
 
 

Ο Δήμαρχοσ Ρόδου 
 
 
 

Φϊτιοσ ΧΑΣΗΘΔΙΑΚΟ 


