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                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ρόδος, 08/11/2017 

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                           

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ                                             Αριθµ. Πρωτοκ: 2/93005  

∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                              ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                                      

Τηλ:22410-35445                                                   

e-mail: gantonatos19@gmail.com 

                             

Θέµα :   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Ο Αντιδήµαρχος Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια δηµόσιου συνοπτικού-

πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά βάση τιµής(χαµηλότερη τιµή) για τη «µίσθωση µηχανηµάτων 

για τον καθαρισµό ρεµάτων και ΧΑ∆Α του ∆ήµου Ρόδου, έτους 2017» 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 60.000 ευρώ µε ΦΠΑ.  

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού την 

Παρασκευή 24/11/2017 και ώρα 09.00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης 

προσφορών), στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, τηλ. 

22410-35445.  

 

Οι ενδιαφερόµενοι που θα λάβουν µέρος πρέπει να προσκοµίσουν απαραιτήτως  

όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του 

διαγωνισµού. Στον προκείµενο µειοδοτικό διαγωνισµό ισχύουν και 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα είδη, τη µελέτη του διαγωνισµού 

και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 

Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, στο τηλέφωνο 22410-

35445 και φαξ 22410-39780 στον κ. Γεράσιµο Αντωνάτο, καθώς και στην 

επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου www.rhodes.gr 
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Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά και 

τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συµµετοχής, αλλά µόνο καλής 

εκτέλεσης µε την υπογραφή της σύµβασης.  Το ΦΠΑ θα βαρύνει το ∆ήµο, ενώ 

τα έξοδα δηµοσίευσης και όλες οι υπόλοιπες νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν 

το µειοδότη. Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου µας από σήµερα έως και την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού.  

 

                                                                  Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 

 

 

                                                                  ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

3. Αντιδήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 

4. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

5. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

6. Τµήµα Προµηθειών 

7. ∆νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (για άµεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων, µε απόδειξη την οποία θα αποστείλλει στο Τµήµα 

Προµηθειών). 

8. Γραφείο Μηχανογράφησης (κ. Πανά Χρήστο), για ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου. Η ανάρτηση να γίνει άµεσα µε την παραλαβή του 

παρόντος, µε απόδειξη. 

9. κ. Μάτση Παναγιώτη (∆νση Καθαριότητας) – µέλος της Επιτροπής. 

10. κ. Ανθούλας Κυριάκος (∆νση Καθαριότητας) – µέλος της Επιτροπής 

11. κ. Αλαφάκη Ιωάννη (∆νση Καθαριότητας) - µέλος της Επιτροπής 
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