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                                           ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

 
                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος,31-10-2018  
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                
∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ                                                      Αριθµ. Πρωτ.2/66276 
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ.: 2241035445 ΦΑΞ:2241039780 
Πληροφορίες:Ελένη Μαράκα 
∆/ΝΣΗ: ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 3-5 
Τ.Κ. 85100 ΡΟ∆ΟΣ 
 
                                                                Προς: Πίνακα αποδεκτών  
 
 
                                       

                               ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ    6345/2018      
 

Θέµα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                 (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου) 

 

 

Ο Αντιδήµαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

4. Το Π.∆.80/2016, Ν.4555/2018. 

5. Την ανάγκη που προέκυψε για τη προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την 

∆.Ε. Νότιας Ρόδου του ∆ήµου Ρόδου. 

6. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόµιµα στον  Κ.Α. 20-7135.0003.0002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

Ρόδου για τι έτος 2018. 

7. Την απόφαση ∆ηµάρχου 4476/2018 για την εκχώρηση των αρµοδιοτήτων. 

8. Το πρωτογενές αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ 18REQ002788489 2018-03-12. 

9. Το εγκεκριµένο αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ 18REQ003914788 2018-10-30. 

 

 

Αποφασίζει 
 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου 

για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την ∆.Ε. Νότιας Ρόδου του 

∆ήµου Ρόδου. 

B. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών   
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Γ. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κατάθεση 

έγγραφων προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάση τιµής 
(χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια όπως αναλύεται στον πίνακα του 

ενδεικτικού προϋπολογισµού.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια : 

 Εξήντα έξι (66) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριµµάτων 240 λίτρων 

 Εβδοµήντα πέντε (75) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριµµάτων 1100 

λίτρων.  

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στα 19.991,28 € µε Φ.Π.Α. 24%. 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τα 

διαλαµβανόµενα στο Ν. 4412/2016. 

Ο χρόνος παράδοσης των προς προµήθεια υλικών ανέρχεται σε είκοσι (20) 

ηµέρες από την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Όλα τα κατωτέρω τεχνικά στοιχεία αποτελούν τις ελάχιστες και υποχρεωτικές 

απαιτήσεις των ζητούµενων κάδων και ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει τη 

συµµόρφωσή του µε αυτά και εφόσον ζητηθεί να προσκοµίσει παρόµοιο 

δείγµα, το οποίο θα εξεταστεί από την επιτροπή, ώστε να επιβεβαιωθούν τα 

αναφερόµενα στη προσφορά του. Οι πλαστικοί κάδοι µηχανικής αποκοµιδής, 

θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του ενός έτους), 

αναγνωρισµένου τύπου και κατασκευαστή µε καλή φήµη στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. H χωρητικότητα, θα είναι ίση ή µεγαλύτερη των 1100 λίτρων, θα 

είναι σύµφωνοι µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN-840 2/5/6, ενώ µετά το πέρας 

της ζωής τους θα µπορούν να ανακυκλωθούν εξ’ ολοκλήρου.  

 

ΕΙ∆ΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η κατασκευή τους θα είναι στιβαρή, ώστε να µπορούν να δεχθούν οικιακά, 

εµπορικά και βιοµηχανικά απορρίµµατα, καθώς και αντικείµενα µε µεγάλο 

όγκο.  

Λόγω του βάρους και των διαστάσεων των απορριµµάτων που θα δέχονται, αλλά 

και των καταπονήσεων κατά την εκκένωση τους, το κυρίως σώµα τους και το 

καπάκι τους, θα είναι ενισχυµένα µε νευρώσεις, ώστε να αποφεύγεται η 

παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά τη χρήση τους. Οι κάδοι θα έχουν σχήµα 

κωνικό, µε στρογγυλεµένες άκρες, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση και η 
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πλύση τους. Θα φέρουν ειδικές και επαρκείς ενισχύσεις, στα σηµεία επαφής 

τους µε τον µηχανισµό ανύψωσης του απορριµµατοφόρου. Πάνω στις 

πλευρικές ενισχυτικές επιφάνειες των κάδων και περίπου στο κέντρο τους, θα 

είναι ακλόνητα στερεωµένοι δύο κυλινδροειδείς πείροι, µήκους 50 mm 

περίπου έκαστος, διαµέτρου 40 mm περίπου και η επιφάνεια στήριξης του 

πείρου ανύψωσης θα πρέπει να έχει µήκος τουλάχιστον 45 εκατοστά (για 

µέγιστη σταθερότητα κατά την ανύψωση και αντοχή), οι οποίοι θα χρησιµεύουν 

για την ασφαλή ανάρτηση και ανύψωση των κάδων, από τους µηχανισµούς 

εκκένωσης των απορριµµατοφόρων.  

Το ωφέλιµο φορτίο του κάθε κάδου, θα είναι τουλάχιστον 440 κιλά και το 

ελάχιστο απόβαρο θα είναι τουλάχιστον 55 κιλά (συµπεριλαµβανοµένου του 

ποδοµοχλού). Το δε πάχος του σώµατος θα είναι τουλάχιστον 5,5 mm. 

Εκατέρωθεν των πλαϊνών τοιχωµάτων και στο άνω σηµείο του κάδου, θα 

υπάρχουν τέσσερις (4) χειρολαβές, αποσπώµενες όπου σε περίπτωση θραύσης 

τους να αντικαθίστανται, κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης, για τη 

µετακίνησή τους, καθώς και δύο πρόσθετες στο µεσαίο τµήµα, για την 

ευκολότερη µετακίνησή τους, όταν είναι πλήρεις φορτίου. Η κατασκευή τους θα 

είναι λεία για την αποφυγή τραυµατισµών από ‘’γρέζια’’, που µπορεί να 

προέλθουν κατά τη χύτευση.  

Στο κατώτερο σηµείο του σώµατος (δάπεδο) και συγκεκριµένα στα σηµεία 

στήριξης των τροχών, θα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις (νεύρα) για την 

µεγαλύτερη αντοχή στις προσκρούσεις κατά την κάθοδο του κάδου από τον 

µηχανισµό ανύψωσης του απορριµµατοφόρου. ∆εν θα γίνονται αποδεκτοί 

κάδοι, των οποίων ο πυθµένας θα συνδέεται απ’ ευθείας (χωρίς ενισχύσεις-

νεύρα µήκους άνω των 50mm) µε την βάση στήριξης των τροχών. Η 

διαµόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια, ώστε το καπάκι να ανοίγει γρήγορα και 

ανεµπόδιστα, ώστε να µπορούν να πλένονται από τα οχήµατα πλύσεως κάδων, 

µε διεθνείς προδιαγραφές. Τα χείλη των κάδων θα είναι ειδικά διαµορφωµένα 

και ενισχυµένα και συγχρόνως θα προστατεύουν τα χέρια του χρήστη από 

τυχόν µικροτραυµατισµούς. Το κυρίως σώµα και το καπάκι του κάδου θα είναι 

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ και κατασκευασµένα µετά από συµπαγή χύτευση πλαστικού 

(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - HDPE) υπό πίεση (INJECTION). Το 

πολυαιθυλένιο θα είναι υψηλού µοριακού βάρους από πρωτογενές υλικό, θα 

περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες, 

µε ανάλογη αντοχή σε θερµοκρασίες - κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα 

απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις, καθώς και την απαραίτητη επιµέρους 

ελαστικότητα και στιλπνότητα σε όλα τα σηµεία του. Ο χρωµατισµός του κάδου 

(πράσινο) θα επιτυγχάνεται κατά την χύτευση του υλικού, µε βάση τις διεθνείς 

προδιαγραφές χρωµατολογίου τύπου RAL. Το υλικό κατά την έκχυση θα έχει 

οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή, σε όλα τα σηµεία του κάδου.  

 

ΤΡΟΧΟΙ  

Ο κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει 4 τροχούς βαρέως τύπου, από συµπαγές 

ελαστικό άριστης κατασκευής και ποιότητας σε µεταλλική ζάντα, διαµέτρου 

200 χιλ., µε δυνατότητα περιστροφής περί τον κατακόρυφο άξονα κατά 360°, 
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ούτως ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος και να καθίσταται εύκολη η 

χρησιµοποίησή του από το προσωπικό, ακόµη κι αν χρειασθεί να µετακινηθεί 

σε στενούς δρόµους. Η ακινητοποίησή του θα πραγµατοποιείται µε ποδόφρενο 

(ένα σε κάθε εµπρόσθιο τροχό), που θα τον ακινητοποιούν για ασφάλεια και 

αποφυγή άσκοπων µετακινήσεων. Η στήριξη θα γίνεται σε µεταλλικό δίχαλο σε 

συνεργασία µε ένσφαιρο τριβέα (ρουλεµάν). Το σηµείο του πυθµένα του κάδου, 

στο οποίο θα στηρίζεται το σύστηµα θα φέρει υποχρεωτικά ενισχυµένες και 

διαµορφωµένες βάσεις στήριξης µε νευρώσεις µήκους τουλάχιστον 50mm, ώστε 

να δέχεται τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.  

 

ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του, θα υπάρχει ειδική οπή 

για την εκροή των υγρών, µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αποχέτευσης 

θα κλείνει µε πώµα το οποίο θα φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε 

εύχρηστα και µε απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί 

τον πυθµένα, αποτρέποντας υγρά απορριµµάτων να διαφεύγουν στον 

περιβάλλοντα χώρο.  

 

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ∆ΟΥ  

Το καπάκι του κάθε κάδου θα είναι εύχρηστο και ελαφρύ, ώστε να προσδίδει 

ανθεκτικότητα. Θα είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές 

πολυαιθυλένιο. Να φέρει δύο τουλάχιστον χειρολαβές για εύκολο άνοιγµα. Το 

καπάκι του κάδου θα έχει µέσο πάχος τουλάχιστον 5mm και θα ανοίγει κατά 

την ανατροπή του κάδου µε την επενέργεια της βαρύτητας, ώστε να 

εξασφαλίζεται η πλήρης και γρήγορη εκκένωση του κάδου. Θα είναι 

κατασκευασµένο µονοµπλόκ, µε ισχυρές πρεσαριστές νευρώσεις υπό πίεση. Το 

άνοιγµα του καπακιού θα γίνεται µε τρόπο ώστε να µην χρειάζεται ιδιαίτερη 

δύναµη. Επίσης το καπάκι µε το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης 

αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά, µέσω δύο 

ειδικά σχεδιασµένων µεντεσέδων και δύο ή τεσσάρων ειδικών πείρων υψηλής 

αντοχής, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή στο καπάκι 

και της χρήσης κοχλίων και περικόχλιων ή άλλων πρόσθετων µηχανισµών. 

Λόγο του µεγάλου όγκου, το καπάκι εσωτερικά θα διαθέτει ΄΄ειδικό΄΄ οδηγό 

κύλισης (δεξιά και αριστερά) της βέργας ανύψωσης του ποδοµοχλού, 

προκειµένου να υπάρχει σωστή λειτουργία.  

 

ΠΟ∆ΟΜΟΧΛΟΣ  

Ο κάδος θα διαθέτει ποδοµοχλό ανοίγµατος για το καπάκι. Ο ποδοµοχλός θα 

είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο χάλυβα. Οι βάσεις στήριξης του 

ποδοµοχλού θα εφαρµόζονται απαραίτητα στις βάσεις των τροχών, πρώτον για 

να αποφεύγονται διανοίξεις οπών εκ νέου στον κάδο και δεύτερον για να έχουν 

το δυνατόν µεγαλύτερη επιφάνεια στήριξης.  

 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑ∆ΩΝ (1100lit)  
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Οι κάδοι πρέπει επίσης να φέρουν στις εµπρόσθιες γωνίες, ανακλαστικά 

σήµατα, σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., για να είναι ορατοί τη νύκτα. Επάνω στο σώµα 

και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές στις οποίες, κατ’ ελάχιστον θα 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

 Το Πρότυπο EN 840,  

 Η σήµανση CE,  

 Η χρονολογία κατασκευής,  

 Ο κατασκευαστής των κάδων,  

  Η ανάγλυφη σήµανση ποιότητας RAL ή NF,  

 Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα,  

 Το ωφέλιµο βάρος εκφρασµένο σε κιλά  

 

Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν επικυρωµένα και επίσηµα µεταφρασµένα 

αντίγραφα των κάτωθι πιστοποιητικών, τα οποία θα είναι σε ισχύ και θα 

συµµορφώνονται µε τις πρόσφατες τροποποιήσεις (όπου αυτό βρίσκει 

εφαρµογή): πιστοποιητικό σύµφωνα µε τα πρόσφατα πρότυπα EN 840 2/5/6, 

δήλωση συµµόρφωσης CE, πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001 & 14001, του 

προµηθευτή και του κατασκευαστή (σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι 

ο ίδιος κατασκευαστής) .  

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας µε ευµεγέθη 

γράµµατα στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου, µε ανάγλυφη ανεξίτηλη 

θερµοεκτύπωση. Συγκεκριµένα θα αναγράφονται τα εξής : 

1. ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2018 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 ΛΙΤΡΩΝ  

 

O κάδος, χωρητικότητας 240 lit θα αποτελείται από το κυρίως σώµα και το 

καπάκι, ενώ πρέπει να φέρει δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ 200mm. 

Πρέπει να είναι κατασκευασµένος, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ΕΝ 840. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εµπλουτισθεί µε ειδικά πρόσθετα 

που προφυλάσσουν αποτελεσµατικά από απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές 

(µεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χηµικές 

επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασµένος από 

υψηλής αντοχής  γαλβανισµένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο 

που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη µετακίνηση. 
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Το κυρίως σώµα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε χύτευση 

µονοµπλόκ σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 

Το καπάκι προσαρµόζεται σταθερά στο κυρίως σώµα µε ειδικούς συνδέσµους 

που είναι εφοδιασµένοι µε χειρολαβές, τοποθετηµένες εργονοµικά ώστε να 

διευκολύνεται το άνοιγµα του κατά την εκκένωση.  

Στο εµπρόσθιο τµήµα του επιθυµητό είναι να σχηµατίζει ανύψωση τύπου V για 

µεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια. 

Το κυρίως σώµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σε χύτευση µονοµπλόκ και 

µε ειδικό σχεδιασµό να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να µην 

υπόκεινται σε παραµορφώσεις. Ο σχεδιασµός του (σχήµα, στρογγυλεµένες 

επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την 

καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόµη και όταν δεν 

χρησιµοποιούνται πλαστικές σακούλες. Η  χειρολαβή µεταφοράς πρέπει να 

είναι εργονοµική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη µεταφορά. Το χείλος 

προσαρµογής σε ανυψωτικό µηχανισµό πρέπει να είναι µε  ειδική ενίσχυση για 

µεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους 

τυποποιηµένους µηχανισµούς ανύψωσης τύπου "χτένας". 

Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη µετακίνηση 

ακόµη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  

ανοίγει µόνο µε χρήση ειδικών εργαλείων. 

Το βάρος των κάδων θα είναι 10-15 κιλά και το πάχος του σώµατος περίπου 5,5 

χιλιοστά. 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που 

χρησιµοποιούν τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε 

σύστηµα χτένας. 

Η διαµόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το 

κάλυµµα τους και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως 

που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την ∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι 

δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας µε ευµεγέθη 

γράµµατα στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου, µε ανάγλυφη ανεξίτηλη 

θερµοεκτύπωση. Συγκεκριµένα θα αναγράφονται τα 

1. ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2018 

Οι κάδοι θα είναι χρώµατος πράσινου. 

Στις δύο εµπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύµφωνα 

µε τον Κ.Ο.Κ. 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
€ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος 
απορριµµάτων χωρητικότητας 240 lt.  

66 42 2.772,00 
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2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος 
απορριµµάτων χωρητικότητας 1100 lt µε 
ποδοµοχλό.  

75 178 13.350,00 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 16.122,00 

ΦΠΑ 24% 3.869,28 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.991,28 

 

 

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προµήθεια, είναι αυτή της 

Απευθείας Ανάθεσης του ∆ηµάρχου, µετά από έρευνα αγοράς και 

κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόµενους 

προµηθευτές που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την επιλογή προµηθευτή είναι η προµήθεια να καλύπτει τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.  

 Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι συµφωνούν µε 

όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

 Επιπλέον, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς και ποινικό 
µητρώο τελευταίου τριµήνου του νόµιµου εκπροσώπου(για 

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιριών(Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, η υποχρέωση του 

ποινικού µητρώου αφορά τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 

ανωνύµων εταιριών (Α.Ε.) η υποχρέωση αφορά στον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου), ότι 
δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση, β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1, δ) τροµοκρατικά 
εγκλήµατα) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, στ) παιδική εργασία και 
άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

 Από το µειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης επί του συµβατικού ποσού άνευ φπα. 

 Οι συµµετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα 

µέρη της προµήθειας της πρόσκλησης. 
 Η σύµβαση θα έχει διάρκεια είκοσι (20)ηµέρες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της. 
Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στο 

Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100 Ρόδος, τηλ. 

22410-35445 µέχρι και τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου  2018 στις 11.00π.µ. 
(καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών). Στην προκείµενη εκδήλωση 

ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα όλες τις υπηρεσίες  της 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόµενοι 

ΑΔΑ: ΩΞΟΚΩ1Ρ-ΔΑΖ



8 

 

Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, 

Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-

39780, στην κα. Μαράκα Ελένη και ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

Κυριάκο Ανθούλα στο τηλ. 2241076770.   

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου µας από 

σήµερα έως και την ηµέρα της διαδικασίας ,στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρόδου 

στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 

 

                                                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

                                        

                                                          ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ      

 

 

 

                                          

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Οικονοµικών 

3. Τµήµα Προµηθειών  του ∆ήµου Ρόδου 

4. ∆/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

5. Επιµελητήριο ∆/σου.  

6. ∆νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για άµεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος µε απόδειξη 

7. Γραφείο υποστήριξης Ιστοσελίδα του  ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ (για ανάρτηση                                   

στην επίσηµοι ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρόδου . 

ΑΔΑ: ΩΞΟΚΩ1Ρ-ΔΑΖ
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