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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ 

ΔΕΙΜΠΖΗΜ ΘΖΙΓΚΖΗΜ ΠΑΙΓΖΜ 

ΚΜΠΖΑΟ ΔΩΔΓΗΑΚΕΟΜΡ 

 

Ξόδος, 

Αρ. Νρωη.: 

03-06-2022 

ΔΠΡ/Π3-157/1515 

Πμήμα 

Πατ. Δ/μζη  

Πατ, Ηώδικας  

Νληροθορίες 

Πηλέθωμο 

Fax 

E-mail 

: Δ/μζη Πετμικώμ Ρπηρεζιώμ 

: Ποσριζηικός Θιμέμας Ξόδοσ 

: 85100 – Ρυδμξ 

: Ι. ΔΓΘΕΓΖΑΚΚΕ 

: 22410-43501 

: 22410-34949 

: limenik@yahoo.gr 

ΓΞΓΜ: 

 

 

 

 

CPV:  

ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΔΕΙΖΩΚ 

ΗΞΕΝΖΔΩΙΑΠΩΚ ΠΙΕΙΑ 

Α-Β ΚΜΠΖΜΡ ΙΓΠΩΝΜΡ 

ΘΖΙΓΚΑ ΟΡΙΕΟ 

 

45241000-8 

 

 

ΝΓΞΖΘΕΣΕ  ΔΖΑΗΕΞΡΛΕΟ ΑΚΜΖΗΠΕΟ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ ΓΝΑΚΑΔΕΙΜΝΞΑΠΕΟΕΟ 

ΙΓΟΩ ΠΜΡ ΓΘΚΖΗΜΡ ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΩΚ ΔΕΙΜΟΖΩΚ ΟΡΙΒΑΟΓΩΚ 

(Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.) ΓΖΑ ΠΕΚ ΓΝΖΘΜΓΕ ΑΚΑΔΜΜΡ ΗΑΠΑΟΗΓΡΕΟ ΓΞΓΜΡ 

1. Ο Πνυεδνμξ ημο Δ.. ημο Δεμμηηθμφ Λημεκηθμφ Σαμείμο Νυηηαξ Δςδεθακήζμο επαμαδιακηρύζζει 

ακμηθηή δηαδηθαζία μέζς Γ..Η.Δ.Η.. γηα ηεκ επηιμγή ακαδυπμο γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο ένγμο: 

«ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΔΕΙΖΩΚ ΗΞΕΝΖΔΩΙΑΠΩΚ ΠΙΕΙΑ Α-Β ΚΜΠΖΜΡ ΙΓΠΩΝΜΡ 

ΘΖΙΓΚΑ ΟΡΙΕΟ» με πνμτπμιμγηζμυ μειέηεξ 82.000,00€ (δαπάκε ενγαζηχκ, ΓΓ θαη ΟΓ, 

απνυβιεπηα, πνυβιερε ακαζεχνεζεξ θαη Φ.Π.Α. 24%).  

2. Κςδηθυξ CPV: [45241000-8] (Καηαζθεοαζηηθέξ ενγαζίεξ ζε ιημάκηα) 

3. Σφπμξ ακαζέημοζαξ ανπήξ: Νμμηθυ Πνυζςπμ Δεμμζίμο Δηθαίμο 

4. Γίδμξ Δηαδηθαζίαξ Ακάζεζεξ: Αμοικηός Διαγωμιζμός κάηω ηωμ ορίωμ. 

5. Η ζοκμιηθή πνμζεζμία εθηέιεζεξ ημο ένγμο, μνίδεηαη ζε εμεμήμηα (90) ημέρες απυ ηεκ εμένα 

οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ. 

6. Πνμζθένεηαη ειεφζενε, πιήνεξ, άμεζε θαη δςνεάκ ειεθηνμκηθή πνυζβαζε ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ 

ζημκ εηδηθυ, δεμυζηα πνμζβάζημμ πχνμ ”ειεθηνμκηθμί δηαγςκηζμμί ” ηεξ πφιεξ 

www.promitheus.gov.gr, ζημ ΚΗΜΔΗ, θαζχξ θαη ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ 

www.litando.gr (Πνμθενφλεηξ - Δηαγςκηζμμί Ένγςκ & Πνμμεζεηχκ). Η δηαθήνολε ημο ένγμο έπεη 

ζοκηαπζεί θαηά ημ εγθεθνημέκμ απυ ημ ΓΑΑΔΗΤ οπυδεηγμα ηφπμο Β’, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο 

Ν.4412/2016. Γθυζμκ έπμοκ δεηεζεί εγθαίνςξ, ήημη έςξ ηεκ 16/06/2022 ε ακαζέημοζα ανπή 

πανέπεη ζε υιμοξ ημοξ πνμζθένμκηεξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηεκ δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ 

ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ, ημ ανγυηενμ ζηηξ 19/06/2022. 

Πιενμθμνίεξ ζηα ηειέθςκα 2241043500-512 & FAX επηθμηκςκίαξ 2241034949.  

7. Οη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη απυ ημοξ εκδηαθενυμεκμοξ ειεθηνμκηθά, μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ πφιεξ 

www.promitheus.gov.gr ημο Γ..Η.Δ.Η. ζε ειεθηνμκηθυ θάθειμ ημο οπμζοζηήμαημξ. Γκηυξ ηνηχκ 

(3) ενγαζίμςκ εμενχκ απυ ηεκ ειεθηνμκηθή οπμβμιή ηςκ ςξ άκς ζημηπείςκ θαη δηθαημιμγεηηθχκ 

πνμζθμμίδεηαη σποτρεωηικά απυ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα ζηεκ ακαζέημοζα ανπή, ζε έκηοπε μμνθή θαη 

ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, ε πνςηυηοπε εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ. 

8. Ωξ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ μνίδεηαη ε 23η Ζοσμίοσ 2022 ημέρα 

Νέμπηη και ώρα 11:00π.μ..  

9. Ωξ εμενμμεκία θαη χνα ειεθηνμκηθήξ απμζθνάγηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ μνίδεηαη ε 29η Ζοσμίοσ 2022 

ημέρα Πεηάρηη και ώρα 11:00π.μ..  

10. Η επηιμγή ημο Ακαδυπμο, ζα γίκεη ζφμθςκα με ηεκ «ακμηθηή δηαδηθαζία» ημο άνζνμο 27 & 264 ημο 

Ν.4412/2016 θαη οπυ ηηξ πνμτπμζέζεηξ ημο κυμμο αοημφ. 

11. Κνηηήνημ γηα ηεκ ακάζεζε ηεξ ζφμβαζεξ είκαη ε πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά, 

μυκμ βάζεη ηημήξ,(παμειυηενε ηημή). 

12. Δεκ επηηνέπεηαη ε οπμβμιή εκαιιαθηηθχκ πνμζθμνχκ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.rhodes.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: 9ΟΖΟΟΡΙΩ-ΩΩΒ



ειίδα 2 απυ 2 

 

13. Η ζφμβαζε δεκ οπμδηαηνείηαη ζε ημήμαηα. Δεκ επηηνέπεηαη ε οπμβμιή πνμζθμνχκ γηα μεμμκςμέκα 

ημήμαηα. 

14. Σμ ζφζηεμα οπμβμιήξ πνμζθμνχκ είκαη με επί μέροσς ποζοζηά έκπηωζης επί ημηξ εθαηυ γηα θάζε 

μμάδα μμμεηδχκ ενγαζηχκ ημο ηημμιμγίμο θαη ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ θαη έιεγπμ μμαιυηεηαξ. 

15. Δηθαίςμα ζομμεημπήξ έπμοκ θοζηθά ή κμμηθά πνυζςπα ή εκχζεηξ αοηχκ πμο δναζηενημπμημφκηαη 

ζηεκ θαηεγμνία ένγςκ ΘΖΙΓΚΖΗΩΚ θαη πμο είκαη εγθαηεζηεμέκα ζε: 

 θνάημξ μέιμξ ηεξ Έκςζεξ  

 θνάημξ μέιμξ ημο Γονςπασθμφ Οηθμκμμηθμφ Υχνμο (ΓΟΥ),  

 ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμγνάρεη θαη θονχζεη ηε Δ, ζημ βαζμυ πμο ε οπυ ακάζεζε 

δεμυζηα ζφμβαζε θαιφπηεηαη απυ ηα Πανανηήμαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηξ γεκηθέξ ζεμεηχζεηξ 

ημο ζπεηηθμφ με ηεκ Έκςζε Πνμζανηήμαημξ I ηεξ ςξ άκς ομθςκίαξ, θαζχξ θαη  

 ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο δεκ εμπίπημοκ ζηεκ πνμεγμφμεκε πενίπηςζε ηεξ πανμφζαξ παναγνάθμο θαη 

έπμοκ ζοκάρεη δημενείξ ή πμιομενείξ ζομθςκίεξ με ηεκ Έκςζε ζε ζέμαηα δηαδηθαζηχκ ακάζεζεξ 

δεμμζίςκ ζομβάζεςκ.  

16. Γηα ηεκ έγθονε ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ θαηαηίζεηαη απυ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ, 

εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ πμο ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ ‘’ιλίωμ Πρακοζίωμ Γίκοζι Δύο Γσρώ 

& Νεμήμηα Μκηώ Θεπηώμ’’ (1.322,58€) θαη ηζπφμξ ημοιάπηζημκ ηριάμηα (30) εμενχκ μεηά ηεκ 

ιήλε ημο πνυκμο ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ (δει. απυ 24-05-2023 θαη μεηά). Ο πνυκμξ ηζπφμξ ηςκ 

πνμζθμνχκ μνίδεηαη ζε δέκα (10) μήμες απυ ηεκ εμενμμεκία οπμβμιήξ αοηχκ. 

17. Σμ ένγμ «ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΔΕΙΖΩΚ ΗΞΕΝΖΔΩΙΑΠΩΚ ΠΙΕΙΑ Α-Β ΚΜΠΖΜΡ 

ΙΓΠΩΝΜΡ ΘΖΙΓΚΑ ΟΡΙΕΟ» απυ ημ Δεμμηηθυ Θημεκηθυ Παμείμ Κυηηαξ Δςδεθακήζμο με 

Η.Α.Γ.: 30-7329.017 θαη δεκ πνμβιέπεηαη ε πμνήγεζε πνμθαηαβμιήξ. 

18. Σμ απμηέιεζμα ηεξ δεμμπναζίαξ ζα εγθνηζεί απυ ημ Διοικηηικό Οσμβούλιο ημο Δ.Θ.Π.Κ.Δ.. 

19. Σα έλμδα δεμμζίεοζεξ ηεξ πανμφζαξ πενίιερεξ δηαθήνολεξ βανφκμοκ ημκ Αμάδοτο ημο ένγμο.  

                                                                             

 

 

  

-Ο- 

Πνυεδνμξ  

ημο Δ.. ημο Δ.Λ.Σ.Ν.Δ. 

 

 

 

 

ΒΑΟΖΘΓΖΜΟ ΝΑΝΑΜΖΗΜΚΜΙΜΡ 

Ανπηηέθηςκ Μεπακηθυξ 



ΑΔΑ: 9ΟΖΟΟΡΙΩ-ΩΩΒ


		2022-06-06T09:07:02+0300
	VASILEIOS PAPAOIKONOMOU


		2022-06-06T10:40:51+0300
	Athens




