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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 16/25455/31-05-2021 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                               
                    Α.Δ.Α :     
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι 

σήμερα) 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

– ΤΙΜΗΣ 

 
1. Ο Δήμος Ρόδου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το ν.4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι 

σήμερα), για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Δήμου Ρόδου»  με προεκτιμώμενη αμοιβή 114.693,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 

ΦΠΑ), η οποία συντίθεται από: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Προεκτιμώμενη 

Αμοιβή 

 

10 Συγκοινωνιακών Έργων 78.524,93 

02 Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές 8.889,62 

27 Περιβαλλοντικές Μελέτης 5079,78 

 ΣΥΝΟΛΟ με Απρόβλεπτα 92.494,33 

 ΦΠΑ 24% 22.198,64 

 Ποσό στρογγυλοποίησης: 0,03 

 Τελικό Σύνολο: 114.693,00 

CPV: 71335000-5  

 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης 

www.Promitheus.gov.gr. στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

www.rhodes.gr (Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών). Η διακήρυξη του έργου έχει 

συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2241364639 και 

2241364608 \ FAX επικοινωνίας 2241364695, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Mαρία Πατατούκου 

και Κυριακή Καμπουράκη 
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3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  28
η
 

Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..  

 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  5
η
 Ιουλίου του 

2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. 
4. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 

Ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται 

στη Διακήρυξη. 

5. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

(24) ημερολογιακούς μήνες, από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού (μη 

συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των εγκρίσεων – διοικητικών πράξεων). 

 

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών 

των κατηγοριών που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ελάχιστη τάξη 

μελετητικού πτυχίου 

 

10 Συγκοινωνιακών Έργων Β’ τάξης και άνω 

02 Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Α’ τάξης και άνω 

27 Περιβαλλοντικές Μελέτης Α’ τάξης και άνω 

 
και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
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.  
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016 . Δεν απαιτείται από τις εν 
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση 
των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
μελετών.  

7. Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις  του άρθρου 19 του τεύχους διακήρυξης, για να μην 

αποκλεισθεί από τη διαδικασία, πρέπει να διαθέτει: 

 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα  

 (α)  

 Για την κατηγορία μελέτης 10, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος, με εμπειρία έως 10
 
έτη και ένα 

τουλάχιστον στέλεχος με εμπειρία από 10 έως 20 έτη 

 Για την κατηγορία μελέτης 2, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος, με εμπειρία έως 10
 
έτη 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Για την κατηγορία μελέτης 27, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος, με εμπειρία έως 10
 
έτη 

 

και επιπλέον 

(β)  Ειδική Τεχνική  και Επαγγελματική ικανότητα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 19.3β της 

διακήρυξης. 

 
8.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους: ΧΙΛΙΑ 

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (1.840,00) ευρώ, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρόδου, και θα 
έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών,  μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες  από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. 

9. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
10. Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
11. Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και «ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» σε βάρος του Κ.Α.: 30.6142.0001 
Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου έτους 2021. 

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 

 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προσόδων 

 και Ενεργειακών Επενδύσεων 
 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1) Γραφείο κ. Δημάρχου. 

2) Μέλη Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. 

3) Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής. 

4) Εφημερίδες,  προκειμένου να δημοσιευθεί μία φορά :  

      α) σε 2 ημερήσιες Νομαρχιακές εφημερίδες  έως και  την Παρασκευή 04/06/2021.   

      β) σε μία εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα έως και την Δευτέρα  07/06/2021.  

     με την παράκληση τα φύλλα  δημοσίευσης να  σταλούν στο e-mail:texnikes@rhodes.gr. 

5) Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας.  

6) Γραφείο Πρωτοκόλλου Δ.Ρ.  για ανάρτηση. 

7) Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών για ανάρτηση.  

8)   Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών. 

9) Τ.Ε.Ε. Παράρτημα Ρόδου, οδός Μητροπόλεως 4 -  ΡΟΔΟΣ 

10) Τ.Ε.Ε. (e-mail: meletes@central.tee.gr) για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ στον ειδικό 
προσβάσιμο χώρο «Προκηρύξεις και Αναθέσεις Μελετών»  
11) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου(www.rhodes.gr) 

 
 

mailto:meletes@central.tee.gr
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