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ΘΕΜΑ: 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

«Για την Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ» 

 

        O Πρόεδρος της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΔΕΣ ΡΟΔΑ, διακηρύσσει τη διενέργεια   

ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς   διαγωνισμού για τη προμήθεια   3 ηλεκτρικών οχημάτων και 3 

φορτιστών   με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής   όπως αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Η Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  1.778.160,00 €    συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24 %  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής του ποσού είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ 

(28.680,00 €)  που αντιστοιχεί στο 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης  χωρίς το 

Φ.Π.Α.. Η λήξη της ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον έως 7 μήνες μετά την 

καταλυτική ημερομηνία των προσφορών. 

 

   Χρόνος διάρκειας της σύμβασης  ορίζεται το χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών  από την 

ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  

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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                      Δ η μ ο τ ι κ ή  Ε π ι χ ε ί ρ η σ η  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ώ ν  « Ρ Ο Δ Α »  

           Κ ο ι ν ω φ ε λ ή ς  Ε π ι χ ε ί ρ η σ η  Δ ή μ ο υ  Ρ ό δ ο υ  

 

   T: +30 22410 22259- 36360  , email. protokolo@desroda.gr 

W: http: www.desroda.gr Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 851 32 

                                   Α.Φ.Μ: 997562542 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 

    

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.desroda.gr/
ΑΔΑ: ΨΨΕ2ΟΚΙ9-Ρ9Σ



 

 

 

ΕΣΗΔΗΣ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.Promitheus.aov.ar 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

17/8/2022 
17/8/2022 

15:00 

19/9/2022 

15:00 

34144910-0 

(Ηλεκτρικά 

λεωφορεία). 

31158100-9 

(Φορτιστές 

μπαταριών) 

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 οικονομικών   ,στα γραφεία της  ΔΕΣ ΡΟΔΑ ,Αγίου Ιωάννη 54  Τ.Κ. 85100   κ .Καραμανώλη 

Φώτη  & Καρίκη Μιχάλη  τηλ.  22410-36360 ,2241036370 . 

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

κρατήσεις. 

Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης  μας  από σήμερα έως και τη 

Δευτέρα   19/9/2022.                                
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ 
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     ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

1. Πρόεδρο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ  

2. Τμήμα Οικονομικών ΔΕΣ ΡΟΔΑ 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Λογιστήριο (Τμήμα Εξόδων) 

5. Επιμελητήριο Δωδεκανήσου  

6. Ιστοσελίδα της επιχείρησης   

7. Καραμανώλης Φώτης   πρόεδρος επιτροπής (Διευθυντής  ) 

8. Καρίκης Μιχάλης   μέλος επιτροπής (γραφείο προμήθειων)  

9. Κρητικός Γεώργιος μέλος επιτροπής (τμήμα οικονομικών) 

ΑΔΑ: ΨΨΕ2ΟΚΙ9-Ρ9Σ
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