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Αρ. Πρωτ.:     1786/09- 01 -2023 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήμος Ρόδου επαναπροκηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του 

ανταγωνιστικού διαλόγου, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του 

έργου: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 13 Σχολικών 

Μονάδων στο Δήμο Ρόδου» και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να 

υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Α' Φάση του Διαγωνισμού) μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση 

και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν, προκειμένου, όσοι από αυτούς επιλεγούν στην Α' Φάση, 

να συμμετάσχουν στη συνέχεια της διαδικασίας του Διαγωνισμού.  

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας 

Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική 

Διαχείριση 13 Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Ρόδου» 

Συνοπτικά ο ΙΦΣ: 

(α) θα εκπονήσει τις τεχνικές μελέτες και θα προβεί σε ότι απαιτείται για την έγκαιρη έκδοση των 

αδειών και εγκρίσεων κατά τις κείμενες διατάξεις, 

(β) θα εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του 

εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών. Θα εκτελέσει τις εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντος χώρου,  

(γ) θα προβεί στη χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, 

(δ) θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, 

(ε) θα προβεί στην ασφάλιση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων - συστημάτων των υποδομών 

σε όλες τις φάσεις της σύμβασης, 

(στ) θα αναλάβει τη φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση 

της υγιεινής όλων των εγκαταστάσεων, 

(ζ) θα επιστρέψει το έργο στο Δήμο Ρόδου στο τέλος της σύμβασης, 

με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας. 

Οι κωδικοί κύριου λεξιλογίου CPV της σύμβασης έχουν ως εξής: 45000000-7, 45214400-0, 

45214200-2, 45214210-5, 45214220-8, 45214230-1, 45214300-3, 45214310-6, 45112710-5, 

50700000-2, 71000000-8, 71320000-7, 31700000-3, 51000000-9, 79713000-5, 90911200-8. 

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 45.100.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  

Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα σύμπραξη περιλαμβάνει δύο φάσεις: 

(α) Την A' Φάση (προεπιλογή), που διέπεται από την Πρόσκληση, 
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(β) τη Β' Φάση (διάλογος και υποβολή προσφορών), η οποία διακρίνεται περαιτέρω σε επιμέρους 

Στάδια.  

Α' Φάση (Προεπιλογή) 

Στην Α' Φάση του Διαγωνισμού, οι Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους με την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την 

Πρόσκληση. 

Σκοπός της Α' Φάσης είναι η προεπιλογή εκείνων των Υποψηφίων, που πληρούν τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής και αποδεικνύουν ότι διαθέτουν, αφενός την απαιτούμενη Χρηματοοικονομική 

και Οικονομική Επάρκεια και, αφετέρου, την απαιτούμενη Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

καθώς και την Καταλληλότητα για την Άσκηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας για τη συμμετοχή 

στο Διαγωνισμό και την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να περιορίσει τον αριθμό των πληρούντων τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής Υποψηφίων, οι οποίοι θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β' Φάση του Διαγωνισμού 

(Διάλογος και Υποβολή Προσφορών), εφόσον οι Υποψήφιοι αυτοί υπερβαίνουν τον κατωτέρω 

οριζόμενο μέγιστο αριθμό. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή σκοπεύει να καλέσει κατ' ελάχιστο 

αριθμό τρεις (3) Υποψηφίους και κατά μέγιστο αριθμό έξι (6) Υποψηφίους προκειμένου να 

συμμετάσχουν στη Β' Φάση του Διαγωνισμού (Διάλογος και Υποβολή Προσφορών), κατ' εφαρμογή 

των αντικειμενικών και χωρίς διακρίσεις κριτηρίων βαθμολόγησης που προβλέπονται στο Άρθρο 15 

της Πρόσκλησης. Στην περίπτωση που ο αριθμός των Υποψηφίων που πληρούν τα Κριτήρια 

Ποιοτικής Επιλογής είναι μικρότερος από ελάχιστο αριθμό, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συνεχίζει 

τον Διαγωνισμό, καλώντας τους Υποψηφίους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες. Σε 

περίπτωση που η βαθμολογία ισοβαθμούντων Υποψηφίων είναι η ίδια και ο τελικός αριθμός 

υπερβαίνει τους έξι (6) τότε και μόνο τότε θα γίνεται υπέρβαση του αριθμού αυτού. 

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 υπαγωγή της υπόψη 

σύμπραξης στις διατάξεις του ν. 3389/2005, όπως ισχύει, έχει εγκριθεί με απόφαση της 

Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που ενσωματώνεται στα 

Πρακτικά Συνεδρίασης με αρ.απόφασης 38 της  25/10/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

3 του ν.3389/2005. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς 

Φορείς συμβατικού ανταλλάγματος, κατά τα ειδικότερα εκεί προβλεπόμενα. Πληροφορίες στο 

τηλέφωνο 2241364628, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Κωνσταντίνος Σκουμιός.   

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και 

στη συνέχεια ακολουθεί έγχαρτη υποβολή σύμφωνα με την διακήρυξη. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων 

συμμετοχής ορίζεται η 20-02-2023,   ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 10:00 (Ώρα Ελλάδος). 

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, προβαίνουν σε ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την 5η κατά σειρά εργάσιμη 

ημέρα που ακολουθεί την Ημερομηνία Υποβολής και ώρα 10 :00 (Ώρα Ελλάδος).(Τρίτη 

28-02-2023) 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, εφόσον τα ίδια, ή, σε 

περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτών: 

(α) είναι εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που 

δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και 

(β) πληρούν τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής, τα οποία συνίστανται στα Κριτήρια Προσωπικής 

Κατάστασης, στα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας, τα Κριτήρια Τεχνικής 

και Επαγγελματικής Ικανότητας και τα κριτήρια Καταλληλότητας 

Η σιάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε τριακόσιους είκοσι τέσσερεις  (324) 

μήνες ή είκοσι επτά (27) έτη. Η διάρκεια της σύμπραξης θα οριστικοποιηθεί κατά το στάδιο Β1 της 

Β φάσης του διαγωνισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην σχετική διακήρυξη όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 

928/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ: ΨΛΦΔΩ1Ρ-76Μ). Προκήρυξη 

σύμβασης έχει υποβληθεί για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης την 02-01-2023 και φέρει αριθ. Προκήρυξης στην EE S 2023/S 005-007526. 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 
 
 

Καμπούρης Τηλέμαχος 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1) Γραφείο Δημάρχου 
2) Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
3) Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 
4) Εφημερίδες, προκειμένου να δημοσιευθεί μία φορά: 

α) σε 2 ημερήσιες Νομαρχιακές εφημερίδες    
β) σε μία εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα 
με την παράκληση τα φύλλα δημοσίευσης να σταλούν στο e-mail: texnikes@rhodes.gr. 

5) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr) 

mailto:texnikes@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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