
 

 
 

   

                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                       

                                                     ΑΔΑ :Ψ1Ζ6Ω1Ρ-ΑΚΘ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                     

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                         ΡΟΔΟΣ, 03/07/2018 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ: 22410-35445                                               Αριθ. Πρωτ.:2/40836 

 

                                                          ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   

 

ΘΕΜΑ: 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018-2019» 

        O αντιδήμαρχος Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή 

ελαστικών οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου, και αφορά εξειδικευμένες εργασίες , τις οποίες δε 

μπορεί να κάνει το συνεργείο του Δήμου μας  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή) για όλες τις εργασίες όπως αναφέρονται 

στη μελέτη του διαγωνισμού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.  

Η Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις εξήντα  χιλιάδες ευρώ (60.000,00  €)    

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών ως 31/12/2019 άλλα μετά από σύμφωνη γνώμη 

και των δύο συμβαλλομένων μπορεί να παραταθεί για τρείς  το πολύ μήνες χωρίς τροποποίησης των 
ποσοτήτων και της συμβατικής αξίας. 
Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30% ή μικρότερη κατά ποσοστό 
50%, σύμφωνα με τα άρθρα 104, 105 και 132 του Ν.4412/2016. 

Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που βρίσκεται στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Τροχαίου υλικού στη περιοχή Ασγούρου, Εμμανουήλ Τριανταφυλλίδη (αμαξοστάσιο Δήμου Ρόδου)  Τ.Κ. 

85100  τηλ. 22410-72959 την Τρίτη 17/07/2018 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 της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού, στη περιοχή Άγουρου 

Εμμανουήλ Τριανταφυλλίδη Τ.Κ. 85100 τηλ. 22410-72959 στον κ. Ποντίκα Σάββα.   

    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 Τρίτη 17/07/2018.                               

 

 

                                                                           - Ο -  

                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

                                                           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. Σαρικάς Εμμανουήλ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ) 

9. Διακοπαρασκευας  Εμμανούηλ  ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ) 

10. Τσουκάλης Τσαμπίκος  ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ) 

 

 


