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                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΔΑ:6ΡΧΠΩ1Ρ-Ζ6Τ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                         Ρόδος,16-11-2016  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                     

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Αριθμ. Πρωτ:2/96686 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     

Τηλ: 22410-35445 

 

 

 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
                                                (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 
 

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Την αναγκαιότητα της προμήθειας βενζινοκίνητων μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου. 

5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 

415/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 35-7131.0002.   

6) Την απόφαση 1758/2016 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

 

 Α. ανακοινώνει τη πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση εγγράφων προσφορών 

και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων ενδεικτικού προϋπολογισμού 

8.779,20 € με το ΦΠΑ. 

 

 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5 στις 

21/11/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, στο τηλέφωνο: 22410-77728, 

στον κ. Αφαντενό Νικόλαο. 
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Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης από το Δήμαρχο μετά από 

έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, οι οποίοι υποχρεούνται μαζί με τις προσφορές τους να προσκομίσουν : 

 

1. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο 

υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του. 

2. Πιστοποιητικό επιμελητήριου της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που να αναφέρει ότι 

είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους για το 2016. 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου (3) από την 

ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα καταθέτουν ομόρρυθμοι 

εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων 

σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκπμισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις 

τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 

 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Αλυσοπρίονο-κλαδευτικό ισχύος 2HP, βάρους έως 3,5 κιλά με λάμα και κινητήρα X-TORQ για 

οικονομία καυσίμου και μείωση εκπομπών ρύπων (με φυγόκεντρο σύστημα καθαρισμού του αέρα 

εισαγωγής ΑΙR-INJECTION). 

5 τεμάχια Χ 390,00 ευρώ = 1950,00 ευρώ 

2. Χορτοκοπτικό καύσιμο βενζίνης με ισχύ 2-4HP, βάρους 6 έως 7 κιλά με μισίνα, κινητήρα X-TORQ 

για οικονομία καυσίμου και μείωση εκπομπών ρύπων. 

5 τεμάχια Χ 650,00 ευρώ = 3250,00 ευρώ 

3. Μπορντουροψάλιδο μήκος κοπής 60 cm, ισχύς 1 έως 1,5HP, βάρους 5,5 έως 6 κιλά καύσιμο 

βενζινοκίνητο με κινητήρα X-TORQ για οικονομία  καυσίμου και μείωση εκπομπών ρύπων (με 

φυγόκεντρο σύστημα καθαρισμού του αέρα εισαγωγής ΑΙR-INJECTION). 

2 τεμάχιο Χ 550,00 ευρώ = 1100,00 ευρώ 

4. Φυσητήρας-Αποροφητήρας με ισχύ 1 έως 1,5HP, βάρους έως 4,5 κιλά και όγκου αέρα 12,2m

Στην αναρρόφηση να έχει λεπίδες ψιλοτεμαχισμού του εισερχόμενου υλικού με σταθεροποιητή 

στροφών και κινητήρα X-TORQ για οικονομία καυσίμου και  μείωση εκπομπών ρύπων 

2 τεμάχια Χ 390,00 ευρώ = 780,00 ευρώ 
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Συνολικό κόστος εργαλείων                                                         7.080,00 ευρώ 

        ΦΠΑ 24%                                                                   1.699,20 ευρώ 

             Σύνολο                                                                      8.779,20 ευρώ 

 

  Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, 

στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 35-7131.0002 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 Δ. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται έως τις 31/12/2016 από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την 

υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

ΣΤ Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                 Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

     Σάββας Διακοσταματίου 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1.  Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών 

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Λογιστήριο(Τμήμα Εξόδων) 

6. Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 
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7. Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων, με απόδειξη με 

καταληκτική ημερομηνία την 16/11/2016). 

8. Γραφείο Μηχανογράφησης(κ. Πανά Χρήστο) για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, με 

απόδειξη. Η ανάρτηση να γίνει άμεσα με την παραλαβή του παρόντος. 

 


