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Ο Δήμαρχος Ρόδου και   με την απόφαση  26/2022 του Δημάρχου για  την εκχώρηση των
αρμοδιοτήτων ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  διακηρύσσει  τη συμφωνία πλαίσιο με δημόσιο
ηλεκτρονικό  ανοικτό  διεθνή  διαγωνισμού   με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο
κατακύρωσης  τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης
σχέση  ποιότητας  –  τιμής ανά  τμήμα  υπηρεσιών  όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  στη
διακήρυξη μαζί με τα παραρτήματα της, για την  <<Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών
Καθαριότητας,  Καλλωπισμού,  Πρασίνου  &  Ευταξίας  >>Δήμου  Ρόδου  για  4  έτη»
προϋπολογισμού δαπάνης (69.670.235,52  €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η εκτιμώμενη αξία  είναι  ενδεικτική,  μη δεσμευτική,  ως προς την εξάντλησή της,  και
προέκυψε αντικειμενικά μετά τη λήψη υπόψη των στοιχείων που περιγράφονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι καθώς και το Παράρτημα IV της Διακήρυξης.

Η  αξία  των  επιμέρους  συμβάσεων  που  θα  κληθεί/ούν   να  υπογράψει/ουν  ο/οι
οικονομικός/οί  φορέας/είς  στο  πλαίσιο  της  συμφωνίας-πλαίσιο  με  την  αναθέτουσα  αρχή
(«εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται ρητώς, είτε στην παραγγελία, είτε στην πρόσκληση
υποβολής προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς που έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο. 

Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή
αυτής. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θα μπορούν να συνάπτονται με ετήσια (1), διετή (2), τριετή
(3) ή τετραετή (4) διάρκεια.

Οι  εκτελεστικές  συμβάσεις  μπορούν  να  συνάπτονται  έως  και  τη  συμπλήρωση  του
χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να
υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του συστήματος 
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Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

         Τα  σχετικά  αιτήματα  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μόνο  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  του  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών -διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς ,δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους.
Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή
αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων , το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο   Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες μέχρι
και  την  προηγούμενη  ημέρα  του  διαγωνισμού  στα  γραφεία  του   τμήματος  προμηθειών
Διεύθυνσης Καποδιστρίου 3-5,  Τ.Κ. 85100    στα γραφεία του  τμήματος προμηθειών   στον
κ. Κανάκα Εμμανουήλ ή στη κ. Βασίλα Ειρήνη τηλ.  22410-35445, 22410-77728.

    Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και  σε όλες τις
νόμιμες κρατήσεις.

Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως και τη
Παρασκευή  24/06/2022.                               

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.Dromitheus.aov.ar/


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

2. Διεύθυνση Οικονομικών Δήμου Ρόδου

3. Τμήμα Προμηθειών

4. Λογιστήριο (Τμήμα Εξόδων)

5. Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ( για ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων)

7. Γραφείο Υποστήριξης Ιστοσελίδας του Δήμου  Ρόδου (για ανάρτηση στην επίσημη Ιστοσελίδα του

Δήμου).

8. ΠΕΡΝΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  (Δ/ΝΣΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)

9. ΑΝΘΟΥΛΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΜΕΛΟΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  (Δ/ΝΣΗ  ΤΡΟΧΑΙΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ)

10.   ΓΕΡΑΚΙΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΜΕΛΟΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ(  Δ/ΝΣΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ )
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