
 

 
 

   

                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                       

                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                     

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                         ΡΟΔΟΣ, 09/11/2017 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ: 22410-35445                                               Αριθ. Πρωτ.: 2/93588 

 

                                                          ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   

 

ΘΕΜΑ: 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την «Προμήθεια τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων του 

Δήμου (ΔΟΠ)  » 

 
        O Αντιδήμαρχος Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια Πρόχειρου  διαγωνισμού για τη προμήθεια 
τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ)  », με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

Βάσει τιμής για τις ομάδες 3, 6, 10, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (χαμηλότερη τιμή) θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 

είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου  

Βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή) για τις υπόλοιπες ομάδες  στο σύνολο των ειδών της  κάθε 

ομάδας  ,  όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Β της Διακήρυξης. 

 
Η Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 54.909,85 ευρώ (Πενήντα 
τέσσερις χιλιάδων εννιακόσια εννέα  ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά ) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους  Κωδικούς  Αριθμούς  Εξόδου Κ.Α 15-6481.0001, 15-6681.0007,60-
7341.0008 όπου υπάρχει σχετική πίστωση ποσών 75.000,00 € , 5.000,00 €, 5000,00 € αντίστοιχα 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου  έτους 2017 και 135.000,00€, 5.000,00€, 5.000,00€ για το 
2018  και έχουν γίνει οι σχετικές  αναλήψεις υποχρέωσης ως εξής 15-6481.0001 ποσού 17.318,28€, 
15-6481.0007 ποσού 516,64 και  60-7341.0008 ποσού 516,64 

Η δαπάνη για το Δημοτικό Πρόνοιας  (Δ.Ο.Π.) βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού 2017 με  
Κ.Α.15-6481.001. και 15-6481.002 όπου υπάρχει σχετική πίστωση 28.000,00 € και 145.000,00 € 
αντίστοιχα και έχουν γίνει οι σχετικές αναλήψεις υποχρέωσης ως εξής 15-6481.0001 ποσού 
7.131,10€, 15-6481.0002 ποσού 29.427,19 € 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι ένα (1)  έτος μετά την  υπογραφή, άλλα 
μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων μπορεί να παραταθεί για έξι (6)  το πολύ 
μήνες χωρίς τροποποίησης των ποσοτήτων και της συμβατικής αξίας. 
 
    Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που βρίσκεται στα γραφεία 
του τμήματος προμηθειών Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος,  Τ.Κ. 85100  τηλ. 22410-35445 την Πέμπτη 
23/11/2017 και ώρα 09:00 π.μ. κατά  την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και 
αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 
          Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 
προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία του τμήματος προμηθειών Καποδιστρίου 3-5 
Ρόδος στον κ. Κανάκα Εμμανουήλ.   

ΑΔΑ: 7ΑΚΥΩ1Ρ-ΖΘΕ



 

 
 

    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 
Πέμπτη 23/11/2017.                                

 

                                                                    - Ο -  

                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                                                                                            ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

1. Αντιδήμαρχο 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. ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

9. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) 

10. ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

 

 

ΑΔΑ: 7ΑΚΥΩ1Ρ-ΖΘΕ
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