
                 

                      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         18 /  12  /2018  

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡ. ΠΡ.  2/77565  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α.Δ.Α  

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 1.  Ο Δήμος Ρόδου , προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για  την 
ανάθεση   του έργου:  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» 
   με προϋπολογισμό  650.000,00 ευρώ  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%). Το έργο περιλαμβάνει   την 

ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  ( προυπ. 524.193,55  ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α.).  
 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης , στον ειδικό, δημόσιο  προσβάσιμο χώρο ‘‘ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί’’  της πύλης www.promitheus.gov.gr , στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241036570, 2241038077, 2241074314 και FAX 

επικοινωνίας 2241036550.  Αρμόδιος  υπάλληλοςι για επικοινωνία είναι ο κ. Μάγος 
Κυριάκος - Παντελεήμων. 

 
3.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο 

του υποσυστήματος. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

15/01/2019  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00 μ. 
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
21/01/2019  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. 

 
 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 95  του Ν 

4412/2016. 
 

5. H  συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκατέσσερις μήνες (14) 
μήνες 
6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην           
τάξη 1η και άνω, για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 

τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, 
καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
 

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται από τους 
διαγωνιζόμενους  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού   10.483,87   ευρώ και 

ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  εννέα (9)  
μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από  το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το 

Νότιο Αιγαίο 2017 – 2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ) 
 

          7. Προκαταβολή  δεν  θα χορηγηθεί. 

 
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.  

 
9. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
 

 
 

 
 

 
                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

 
 

 
 
                                                                         ΦΩΤΗΣ   ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 
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