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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ρόδος 08-08-2022 
                                                                                                                       ΑΠ.:ΔΤΥ/Ε550β/2246 

                                                                                            
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ    
        ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Τίτλος: 

«Παροχή υπηρεσιών  τεχνικής 
υποστήριξης & συντήρησης 
ολοκληρωμένος  συστημάτων διαχείρισης 
ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων 
Ρόδου» 

 Προϋπολογισμός: 72.500,00€ με Φ.Π.Α. 24% 
 Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι ΚΑΕ 30-6264.005 

                CPV : 50610000-4 
 Αριθ. Φακ. : Ε550 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.)  προκηρύσσει διαγωνισμό με 
ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμφάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης και συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος  διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών 
εγκαταστάσεων  Ρόδου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264  του Ν.4412/16, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.500,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
1 Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η 
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης (www.promitheus.gov.gr)  Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις  που 
αναγράφονται στην  παρ. 1.6. της Διακήρυξης.  Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους 
αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
 

2 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και 
συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος  διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων  
Ρόδου».  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
72.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 58.467,74 & ΦΠΑ : 
€ 14.032,26). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία 
ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
  

3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  
υπογραφή του συμφωνητικού. 
4    Προθεσμία παραλαβής  προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία 
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παραλαβής των προσφορών  η 30η Αυγούστου  2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.                           
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, στην 
Ελληνική Γλώσσα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
5 Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η 
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016 , θα αναρτηθεί στο www.diavgeia.gov.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δ.Λ.Τ.Ν.Δ και στον ιστότοπο του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ  www.litando.gr.   
6 Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του 
τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η 
υπηρεσία και εισπράττεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης. 
7. CPV: 50610000-4 Υπηρεσίες και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας 
8. Τόπος εκτέλεσης: Της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης είναι οι λιμενικές εγκαταστάσεις της 
ΑΚΑΝΤΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΩΝ και ΚΟΛΩΝΑΣ στη Ρόδο  (NUTS GR 421 RHODES). 

9. Η υπηρεσία  χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας 
Δωδεκανήσου, ( ΚΑΕ: 30-6264.005) 
10. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                     Ο Πρόεδρος  
                                                                                                             Του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ     
 
 
   Βασίλειος Παπαοικονόμου 
                                                                                                                Αρχιτέκτων Μηχ/κος 
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