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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                               

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                       

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ:2241035445                                                  

                             

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ρόδου και  με την απόφαση 
αρμοδιοτήτων ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
τιμής για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιο
καινούργιου περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα» για την κάλυψη των αναγκών της 
αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Ρόδου, 
ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ

24%. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
σύμβαση αφορά το υποέργο «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστριοφόρου προωθητή 
γαιών και ενός (1) καινούργιου περιστρεφόμενου 
τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου», η οποία έχει 
ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
αρ. πρωτ. 1638/13-8-2018 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό ΜΙ
5022253. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κ
ριθμου:2018ΕΠ06710015). 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω 
της ιστοσελίδας του Δήμου Ρόδου στη

 

Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Νοτίου Αιγαίου 
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                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                            
                                       Ρόδος,  24-10-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ                                    
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                         Αριθμ. Πρωτ :  2/

                        

                                             ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                      

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

με την απόφαση 4452/2019 του Δημάρχου για την εκχώρηση των 
ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου 

διεθνούς διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο της 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

«Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών και ενός (1) 
καινούργιου περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα» για την κάλυψη των αναγκών της 
αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 
ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (682.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
«Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστριοφόρου προωθητή 

γαιών και ενός (1) καινούργιου περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα» της Πράξης με 
τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου», η οποία έχει 

στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων»
 «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με 

2018 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό ΜΙ
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδ. ΣΑ: ΕΠ0671, κωδ. ενά

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω 
της ιστοσελίδας του Δήμου Ρόδου στη διεύθυνση: www.rhodes.gr 

Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
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ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

του Δημάρχου για την εκχώρηση των 
διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου 

διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

υ ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών και ενός (1) 
καινούργιου περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα» για την κάλυψη των αναγκών της 

ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η 
«Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστριοφόρου προωθητή 

ελαστιχοφόρου εκσκαφέα» της Πράξης με 
τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου», η οποία έχει 

«Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του 
με βάση την απόφαση ένταξης με 

2018 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό ΜΙS 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ωδ. ΣΑ: ΕΠ0671, κωδ. ενά-

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 
του ΕΣΗΔΗΣ 

24/01/2020 
24/01/2020 

Ώρα 15:00 
25/02/2020 ώρα 15:00 

 
Τα προς προμήθεια μηχανήματα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : α) ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (CPV) : 
43211000-5 και β)ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (CPV) :43262100-8 
 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και του άρθρου 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη. 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ελληνικό και ευρωπαϊκό τύπο. 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο 
που ανακηρύσσεται Ανάδοχος. Πληροφορίες και παράδοση κάθε σχετικού εγγράφου του 
διαγωνισμού θα δίδονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών τηλ. 2241364614, 
2241364613  & Fax 2241364695 στους κ. Β. Διακολιό,  ή στο τμήμα προμηθειών στο κ. 
Κανάκα Εμμανουήλ στο τηλ. 22410-35445 και FAX:22410-39780 

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ.  

Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου 

 

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

              ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 

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. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

9. ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ  ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ) 

10. ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ  ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΑΔΑ: 91ΠΩΩ1Ρ-7ΕΥ
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