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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΝΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 
 

            Ρόδοσ, 
           Αριθμ. Πρωτ.:  

07-11-2022 
Δ.Σ.Τ./Σ3-138/3029 

Σμήμα 
Σαχ. Δ/νςη  
Σαχ, Κώδικασ  
Πληροφορίεσ 
Σηλζφωνο 
Fax 
E-mail 

: Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών 
: Σουριςτικόσ Λιμζνασ Ρόδου 
: 85 132 – Ρόδοσ 
: Μ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 
: 22410-43501 
: 22410-34949 
: limenik@yahoo.gr  

        ΕΡΓΟ:  
          
 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ  
ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ  ΚΑΡΠΑΘΟΤ  

Κ.Α.Ε.:  30-7325.004 

CPV: 50246000-1 

NUTS:  EL421 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..) ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ 

1. Ο Πρόεδροσ του Δ.Σ. του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου διακθρφςςει ανοικτι 
διαδικαςία μζςω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για τθν επιλογι Αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου: 
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΤ» με 
Προχπολογιςμό Μελζτθσ, ςυνολικοφ ποςοφ: 101.000,00€ (Δαπάνθ Εργαςιϊν, Γ.Ε. και Ο.Ε., 
Απρόβλεπτα, Πρόβλεψθ Ανακεϊρθςθσ και Φ.Π.Α. 24%).  

 Κωδικόσ Κ.Α.Ε.: 30-7325.004  

 Κωδικόσ CPV: 50246000-1 ‘’Τπηρεςίεσ ςυντήρηςησ εξοπλιςμοφ λιμζνων’’ 
2. Τφποσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 
3. Είδοσ Διαδικαςίασ Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ κάτω των ορίων. 
4. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε τρεισ (3) μήνεσ από τθν θμζρα υπογραφισ 

τθσ Σφμβαςθσ. 
5. Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 

Σφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο χϊρο ”θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr με α/α ςυςτήματοσ 193636, ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ www.litando.gr (Προκθρφξεισ - Διαγωνιςμοί Ζργων & Προμθκειϊν). Η 
Διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από το ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τφπου Β’, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 
21/11/2022 θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθν 
διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ 
Σφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 24/11/2022. Πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα: 22410-43500-512 & ΦΑΞ. 
(FAX.) επικοινωνίασ: 22410-34949.  

6. Οι Οικονομικζσ Προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ςε θλεκτρονικό φάκελο του 
υποςυςτιματοσ. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω 
ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ. 

7. Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 28η Νοεμβρίου 2022, 
ημζρα Δευτζρα και ώρα 11:00π.μ. 

8. Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 02η Δεκεμβρίου 
2022, ημζρα Παραςκευή και ώρα 11:00π.μ. 

9. Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «Ανοικτι Διαδικαςία» του άρκρου 27 & 264 του 
Ν.4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του Νόμου αυτοφ. 

mailto:limenik@yahoo.gr
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10. Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ 
Προςφορά, μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

11. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν Οικονομικϊν Προςφορϊν. 
12. Η Σφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι Οικονομικϊν Προςφορϊν για 

μεμονωμζνα τμιματα. 
13. Το ςφςτθμα υποβολισ Οικονομικϊν Προςφορϊν είναι με επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςησ επί τοισ 

εκατό για κάκε ομάδα ομοειδϊν εργαςιϊν του τιμολογίου και του Προχπολογιςμοφ τθσ και Ζλεγχο 
Ομαλότθτασ. 

14. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται 
ςτθν κατθγορία ζργων: ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

 κράτοσ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ  

 κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ),  

 ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

 ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ τθσ παροφςασ παραγράφου 
και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων Συμβάςεων.  

15. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ, Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ που ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των ‘’Χιλίων Εξακοςίων 
Είκοςι Εννζα Ευρώ και Σριών Λεπτών (1.629,03€)’’ (81.451,61€ x 0,02) και ιςχφοσ τουλάχιςτον 
τριάντα (30) θμερϊν μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των 
Προςφορϊν ορίηεται ςε δζκα (10) μήνεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ αυτϊν. 

16. Το Ζργο: «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΤ» 
εκτελείται από το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Νότιασ Δωδεκανιςου (Δ.Λ.Σ.Ν.Δ.) με Κ.Α.Ε.: 30-
7325.004, CPV: 50246000-1 και δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ.. 

17. Ο τόποσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι ο «Λιμζνασ Πθγαδίων Καρπάκου, Κάρπακοσ, Νομοφ 
Δωδεκανιςου» (NUTS: EL421). 

18. Το αποτζλεςμα τθσ Δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από το Διοικητικό υμβοφλιο (Δ..) του Δ.Λ.Σ.Ν.Δ. 
19. Τα ζξοδα Δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ‘’Περίλθψθσ Διακιρυξθσ’’ βαρφνουν τον Ανάδοχο του ζργου.  

                                                                             

 

 

  

-Ο- 
Πρόεδροσ  

του Δ.. του Δ.Λ.Σ.Ν.Δ. 
 
 
 
 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 
-Αρχιτζκτων Μθχανικόσ- 
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