
 

 

  

 

 

Ρόδος,     20 /03/2018 

                     Αρ. Πρωτ.: 2/17554 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΘΕΜΑ : 

 

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής 
Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΤΙΡΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ’ 

 
Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & 

Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας  του  Μητρώου μελών 
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) 

της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
 

   Ο Δήμος Ρόδου, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας (συνοπτικός 

διαγωνισμός) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ’. Η  

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.382.000,00  € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) με 

δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ στην Α2 και άνω  Τάξη και άνω για κατηγορία 

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και στην 2η και άνω  τάξη και άνω για την κατηγορία των 

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα 

1.114.516,13€).  

      Σκοπός της προκηρυσσόμενου έργου είναι αποκατάσταση συγκροτήματος κτιρίων στη συμβολή 

των οδών Β. Ηπείρου και Παπαλουκά στην πόλη της Ρόδου. Το κυρίως κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως 

«έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία». Πρόκειται για διώροφο  έργο   με υπόγειο, 

ορθογωνικής κάτοψης, από φέρουσα τοιχοποιία, με ξύλινο μεσοπάτωμα.  Αξιόλογες ξύλινες οροφές 

και ζωγραφικός διάκοσμος κοσμούν ορισμένα δωμάτια. Το παράπλευρο κτίσμα είναι μικρότερο και 

λιτό καθώς φιλοξενούσε βοηθητικές κυρίως χρήσεις. Τα κτίρια Θα μετατραπούν σε βιβλιοθήκη ενώ η 

χρήση του θα περιλαμβάνει δράσεις πολιτισμού και πρόνοιας. 

      Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου. 

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου 

Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπο του, σύμφωνα  με το άρθρο 

5.2.2 της σχετικής.                                 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΣ. ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
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