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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: 6ΜΚΞΩ1Ρ-ΒΓΤ 

 
Ρόδος, 10/11/2022 

Α.Π. 2/74760 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 
 

      
ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» 

 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» 
 

ΥΠΟΔΡΑΣ 19.2.4«ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 
 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση 
από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
της πράξης: 

 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV 

72212517-6  |  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
Ο Δήμος Ρόδου διακηρύττει ότι την 1 του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ. 

(λήξη υποβολής προσφορών) στην έδρα του Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, θα διεξαχθεί ανοιχτή 

διαδικασία Δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. .4412/16 για την πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ».  
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Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010890851 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ». 

 

Η υπηρεσία αφορά στην ανάπτυξη ενός ευφυούς ψηφιακού ξεναγού πλοήγησης στα μνημεία της φύσης και του 

πολιτισμού στην ύπαιθρο της Ρόδου, που περιλαμβάνει και τις απαιτούμενες ενέργειες συλλογής, καταγραφής, 

παραγωγής, τεκμηρίωσης, μετάφρασης, διαχείρισης και ψηφιακής επεξεργασίας του σχετικού υλικού που θα 

ενσωματωθεί στον ψηφιακό ξεναγό, με προϋπολογισμό σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ 

(48.236,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ή αλλιώς τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (38.900,00 €) 

πλέον ΦΠΑ 24% [ποσού εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (9.336,00€)]. 

Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, με βάση την από 17-1-2020 επικαιροποιημένη μελέτη 

που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρόδου, 

ανέρχεται στο ποσό των 38.900,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 48.236,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο «2.1.2 Επικοινωνία 

- Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης»  της διακήρυξης. 

 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για 

τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συβάσεων υπηρεσιών κα΄τω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 και των πρότυπων τευχών που εκδόθηκαν από την ΕΑΑΔΗΣΥ.  

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 

μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  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 . 
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Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. 

με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ 778,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική 

επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρόδου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 30 ημέρες. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και  τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4 

της αναλυτικής διακήρυξης. 

 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τριακόσιες (300)  ημερολογιακές ημέρες δηλ 10 μήνες. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD 

LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2013ΣΕ08210000 

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου 

αρμόδιος υπάλληλος Μανώλης Κανάκας (τηλ.:22410-35445 Email: mkanakas@gmail.com) τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

 
 
 
 

  
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 
 
 

Αναστάσιος Σπανός  
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