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                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος, 6-11-2018 
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                
∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ                                                      Αριθµ. Πρωτοκ:2/67622  
∆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    6466/2018      
 

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 και τον Ν.4555/2018. 

5. Την ανάγκη που προέκυψε για την προµήθεια ασφαλτικών ∆.Ε. Ρόδου του 

∆ήµου Ρόδου. 

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

νόµιµα στον κωδικό προϋπολογισµού 30-6662.0003.0011 ποσού 

12.400,00 ευρώ. 

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

8. Το πρωτογενές αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ 18 REQ003918880 2018-10-30. 

9. Το εγκεκριµένο αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ 18REQ003948700 2018-11-05. 

10. Το προϋπολογισµό του ∆ήµου Ρόδου για το έτος 2018 του οποίου υπάρχει 

εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α 30-6662.0003.0011 ποσού 13.000,00 

ευρώ. 

 

Αποφασίζει 
 

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

«για την προµήθεια ασφαλτικών ∆.Ε. 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 ως κάτωθι: 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ, ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ( ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ). 
 
Το έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: 
Η εφαρµογή του υλικού να µην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητική ή 
προεπάλειψη) και ανάµιξη. Να µην απαιτούνται µηχανήµατα και ειδικευµένοι 
εργάτες. 
Να εφαρµόζεται µε ευκολία και αποτελεσµατικότητα κάτω από οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, λιµνάζοντα νερά, χαµηλές και υψηλές 
θερµοκρασίες), χωρίς ειδικό εξοπλισµό και η απόδοση του επισκευαζόµενου 
τµήµατος της οδού στην κυκλοφορία να είναι άµεση. 
Να παραµένει ελαστικό για µακρύ χρονικό διάστηµα µετά τη χρήση του, χωρίς 
να δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στην κυκλοφορία, να µην αποκολλάται από το 
οδόστρωµα και να µην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. 
Να έχει καλή πρόσφυση τόσο σε ασφαλτικά όσο και σε οδοστρώµατα από 
σκυρόδεµα. Να σφραγίζει και να προστατεύει από διάβρωση το οδόστρωµα. Να 
µην παρουσιάζει ρωγµές λόγω θερµοκρασιακών συστολών-διαστολών. 
Το υλικό να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων και να 
µην επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους.  
Να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης του υπολειπόµενου υλικού µετά 
το άνοιγµα της συσκευασίας σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας. 
Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του) εικοσιτέσσερις 
(24) µήνες, χωρίς περιορισµούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασµένος, 
κλειστός κ.λ.π.) 
Το υλικό να είναι ακίνδυνο στη χρήση του (µη τοξικό) και γενικά µη επιβλαβές 
για την υγεία των εργαζοµένων και τη δηµόσια υγιεινή, χωρίς να απαιτείται 
ειδικός εξοπλισµός. 
Όλα τα παραπάνω θα δηλώνονται σε ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τόσο του 
κατασκευαστή όσο και του προµηθευτή, η οποία θα συνοδεύει επί ποινή 
αποκλεισµού την Προσφορά. 
Μέτρα ασφάλειας και προστασίας: 
Το υλικό δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο και δεν πρέπει να 
παρουσιάζει καµία τοξικότητα. Κατά τη χρήση του πρέπει να αποφεύγεται η 
παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. 
Συσκευασία: 
Η συσκευασία θα είναι σε πλαστικούς σάκους ή δοχεία των 25 κιλών, περίπου. 
Πιστοποιητικά: 
Αποτελέσµατα ανάλυσης του προσφερόµενου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος, από 
αναγνωρισµένο από την Πολιτεία εργαστήριο, από την οποία να προκύπτει ότι 
τόσο τα αδρανή όσο και το ασφαλτικό συνδετικό υλικό είναι σύµφωνα µε τους 
Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς. 
Πιστοποιητικό Ποιότητας  
Αποδεικτικά για τη µη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού. 
Τεχνική Έκθεση που θα περιλαµβάνει (i)λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου 
εφαρµογής του προσφερόµενου υλικού, και (ii)έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λ.π. 
στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
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και κάθε λεπτοµέρεια, για τον πλήρη και σαφή καθορισµό του προσφερόµενου 
υλικού. 
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Πίνακας κοκκοµετρικής διαβάθµισης: 
Άνοιγµα κόσκινου (mm)        ∆ιερχόµενο ποσοστό % 
          (12,5mm)                              100 
           (95mm)                               0-100 
           (6,35mm)                             80-90 
           (4,75mm)                             40-50 
           (2,36mm)                               8-10 
           (1,18mm)                               6-10 
           (0,30mm)                                0-5 
Ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος αδρανών 5,43%. 
ΕΛΕΓΧΟΙ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
1.Σύσταση: Ασβεστολιθικό υλικό. 
2.Υδατοαπορροφητικότητα αδρανών (ΑΑSΗΤΟ Τ85):1%. 
3.Ειδικό βάρος αδρανών (ΑΑSΗΤΟ Τ85):2,7 g/cm3. 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟΥ 
1.∆ιείσδυση (ASTM DS) σε 0,1mm: 84. 
2.Σηµείο µάλθωσης (ASTM D36) σε οC: 46,8. 
3.Ολκιµότητα (ASTM D113)%:>100. 
 

2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 

α/α Περιγραφή Μον.µετρ. Ποσότητα 

Τιµή 
µον.(χωρίς 

ΦΠΑ) 
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1. 

Ψυχρό ασφαλτόµιγµα 
σε σάκο ή δοχείο των 

25κιλ. 
 

 
 
 

κιλό 50.000 0,20 10.000,00 

Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη 10.000,00 

 

      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 10.000,00 

ΦΠΑ 24%  2.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 12.400,00 
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις Υπηρεσίες του ∆ήµου και τα  έξοδα  
αποστολής τους βαρύνουν  τον προµηθευτή. 
Ο προµηθευτής υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α. που 
θα βαρύνει το ∆ήµο. 
 

 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 
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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 το 
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 Φ.Π.Α.. 

 Οι συµµετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα 

µέρη της προµήθειας της πρόσκλησης. 
 Η σύµβαση θα έχει διάρκεια µέχρι 31/12/2018. 

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στο 

Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-

35445 µέχρι και την ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 11:00 π. 
µ.(καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών). Στην προκείµενη 

εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόµενοι 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.   

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

σήµερα έως και την ηµέρα της διαδικασίας. 

 

                                            Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

                                                  ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Οικονοµικών 
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3. Τµήµα Προµηθειών  του ∆ήµου Ρόδου 

4. ∆/νση Τεχνικών Έργων και Υποδοµών. 

5. Επιµελητήριο ∆/σου.  

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

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος µε απόδειξη.  

7. Γραφείο Ιστοσελίδας του ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ (για ανάρτηση                                                                                                    

στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρόδου. 
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