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            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Ο.Π.Α.Ρ  

                                                Προκηρύσσει   

 Συνοπτικό   διαγωνισµό   έργου για την κατασκευή - βελτίωση αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Οργανισµού µας και συγκεκριµένα ∆ηµοτικό γήπεδο Αφάντου, 

∆ηµοτικό γήπεδο Αγίων Αποστόλων, Κ.Α 10-6262 cpv 45259000-7µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 

τιµής εφόσον έχει ως κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης  προϋπολογισµού δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων 

τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτών .€ (19.835,66  ευρώ) ενδεικτικά, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..»     

Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του Οργανισµού  ,  
στο κτίριο του Οργανισµού , επί της οδού ∆ιαγοριδών 3, Τ.Κ. 85 100. 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147 ) όπως 
αυτός ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
καθώς και µε τους όρους της αναλυτικής ∆ιακήρυξης .Η επιλογή του Αναδόχου θα 
γίνει σύµφωνα µε τον συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 
και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και υποβληθεί 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 125 του Ν.4412/2016.Κάθε προσφέρων 
µπορεί να υποβάλει µόνο µια προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών και δε γίνονται προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης . 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 120 ηµέρες από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης.   
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να 
αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον 
Οργανισµό , το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού, δηλαδή την 30/04/2019 και ώρα 14:00. Προσφορά που 
κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  
Ως ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/05/2019 και 
ώρα 11.00 π.µ.  
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν έγκαιρα στο Οργανισµό  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, 
χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης ,άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης και στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου στη διεύθυνση :htpp//www.info@rhodes.gr.και στα γραφεία 
του ∆.Ο.Π.Α.Ρ.  
Για να υποβάλλουν όµως προσφορά  οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να 
προµηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς από τα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής ∆ιαγοριδών 3 Ρόδος υπεύθυνος κ.Σαββαϊδης Μανώλης 
τηλ:22410-24495 εσωτ.7. η να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική µορφή του 
φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσηµα στοιχεία της Υπηρεσίας. 
   
                                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

                                                         ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                                                                                    
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