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ΠΡΟΣ:  

 

 
 

1. ΦΕΡΤΕΚΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
       Μόσχας 30, Ρόδος ΤΚ 85100 

       Τηλ: 6945415272 
 

 

 

  2.  Πίνακα Αποδεκτών 
             

    

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2554 
 

Θέμα:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 

για την ανάθεση του έργου  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ» 

 
 

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» - Περί 

αρμοδιοτήτων Δημάρχου. 

2. Τις διατάξεις της παρ. ιδ του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και 

περιφερειών» του Ν. 4623/2019.   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 

4782/2021. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 53 του Ν. 

4782/2021. 

5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ. 38 της 

παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

6. Την παρ. 4α του άρθρου 209 του πρώτου άρθρου του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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7. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

8. Τον Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τη με αρ. 25/2022 (ΨΓΗΤΩ1Ρ-ΣΞΗ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου 

Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Ενεργειακών Επενδύσεων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

Δημάρχου. 

10. Το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2022, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010088202. 

12. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010100085. Με τη με αριθμό 9.558/22-02-2022 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίθηκε η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους 

30.000,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ρόδου οικ. 

έτους 2022, στον Κ.Α.Ε. 30-7326.0009, για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ». 

13. Τη θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών μελέτη του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ». 

14. Τη με αρ. πρωτ. 9795/23-02-2022 βεβαίωση της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών ότι με 

την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του παρόντος έργου, η συνολική αξία των απευθείας 

αναθέσεων συμβάσεων έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των 

πιστώσεων των έργων του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικον. έτους 2022. 

15. Την ανάγκη άμεσης υλοποίησης του παραπάνω έργου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Εγκρίνουμε τη  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών για την εκτέλεση του 

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ», 

προϋπολογισμού 18.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

Β. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ», 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία 

άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Γ.  Ανακοινώνουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απευθείας ανάθεση 

του παραπάνω έργου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016  και 

τους παρακάτω όρους: 

 
Άρθρο 1:  Τίτλος & προϋπολογισμός έργου 
 

Ο τίτλος του έργου είναι: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ». 

 

CPV: 44191000-5 
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Ο Προϋπολογισμός του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) ανέρχεται σε 18.000,00 
Ευρώ (προ Φ.Π.Α) και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών:   13.214,00€    
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):    2.378,52€ 
Απρόβλεπτα:         2.338,88€ 
Πρόβλεψη αναθεώρησης:             68,60€ 
 
 

Άρθρο 2:  Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται 
μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 
 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  τρεις (3) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 3: Χρηματοδότηση Έργου - Κρατήσεις 
 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Ρόδου (ΚΑΕ: 30-7326.0009). 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά,  σύμφωνα τις 
κείμενες διατάξεις.  
 
 

Άρθρο 4:  Έγγραφα της σύμβασης  
 

     Τα έγγραφα της σύμβασης για την παρούσα Διαδικασία σύναψης σύμβασης είναι τα 
ακόλουθα: 

 α) η παρούσα πρόσκληση, 
 β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς 
 γ) ο προϋπολογισμός μελέτης,  
 δ) το τιμολόγιο μελέτης,  
 ε) η τεχνική μελέτη, 
 στ)τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 
 
  

 

Άρθρο 5:  Υποβολή φακέλου προσφοράς – Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 
                  υποβολή προσφορών - Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς 
 
5.1. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών στην οδό Αγίου Ιωάννου 52 έως την 14-07-2022 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13:30. 
 

5.2 Ο φάκελος προσφοράς θα αναγράφει στο εξωτερικό του αναλυτικά τα στοιχεία του 
συμμετέχοντος (ονομασία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνα, email. κ.λ.π.) και επίσης θα 
αναγράφει: 
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«ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ,  

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ»  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ». 

 

5.3 Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχονται: 
 

 (α) ένας σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 (β)  ένας σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 

 
5.4 Ο (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιέχει, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

α) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Νομού Δωδεκανήσου στην 
κατηγορία «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ».  

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή  Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση  για τα εγκλήματα της 
παραγράφου 1 περ. α) έως στ) του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των 
τελευταίων τεσσάρων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.   

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  
δ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόμενοι όροι αποκλεισμού στα εδάφια α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η της παραγράφου 4 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 22 του Ν.4782/2021). 

ε) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης 
του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 
74 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
(απευθείας ανάθεση) με το Δήμο Ρόδου για διάστημα δώδεκα μηνών πριν την 
υποβολή της προσφοράς και την έκδοση  της απόφασης ανάθεσης. 

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της παρούσας πρόσκλησης.  
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  
 
5.5  Ο (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα περιέχει, επί ποινή 
αποκλεισμού, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα, το αντίστοιχο έντυπο οικονομικής προσφοράς που έχει δοθεί από 
τη Δ/νση  Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/


ΑΔΑ: 6ΕΓΜΩ1Ρ-Τ3Ε



        

5 

 
 
Άρθρο 6: Χρόνος ισχύος προσφοράς 
 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 7 
 

Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4782/2021 και ισχύουν . 
 
Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 
 

Η παρούσα να αναρτηθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ρόδου, όπως και της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
 
 

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 

 
 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου 
2. Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
3. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων &  Υποδομών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων 

από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη 
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη 

λήψη του παρόντος με απόδειξη 
5. Τ.Ε.Ε. Παράρτημα Ρόδου, οδός Μητροπόλεως 4 - ΡΟΔΟΣ  
6. Τ.Ε.Ε. (e-mail: meletes@central.tee.gr) για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ  
7. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr)       
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