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                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                                   ΑΔΑ: 6ΡΠΥΩ1Ρ-7ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ρόδος, 02/11/2016 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                   Αριθμ. Πρωτοκ:        

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                       ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                          

Τηλ:22410-35445                         
e-mail: periousia@rhodes.gr                              

                  

                                

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                                            (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 
 

Ο Αντιδήμαρχος 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 κατωτέρω προμήθειας. 

5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 10-6615.0001.0003 

6) Την απόφαση 1758/2016 για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων. 

7) Την αίτηση που δέχθηκε το Τμήμα Προμηθειών από τη δε Ν. Ρόδου. 

 

A. Αποφασίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του 

Δημάρχου για την «προμήθεια εκτυπώσεων-εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων δε 

Ν. Ρόδου Δήμου Ρόδου, με κωδικό 10-6615.0001.0003». 

B. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση 

έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης με βάση την τιμή 

(χαμηλότερη τιμή), για την κάτωθι προμήθεια, έτους 2016: 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 

1 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών  

Νο 10-12 με σπιράλ μέχρι 

50 φύλλα 

τεμ 3000 1,05 3150 

2 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών  

Νο 38 με σπιράλ 51-80 

φύλλα 

τεμ 1500 1,10 1650 
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3 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών 

σε τόμους με εξώφυλλο 

χονδρό πλαστικό ή χάρτινο, 

κολλητό ή δετό, περίπου 

200 φύλλων. 

τεμ 200 16 3200 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 
8.000 

 

Το Τμήμα μας έχει δεχθεί κατά κόρον αιτήσεις από τη ΔΕ Ν. Ρόδου ώστε να 

βιβλιοδετηθούν τα πρακτικά του ΔΣ και των επιτροπών του πρώην Δήμου, αλλά και όλα 

τα έντυπα Δημοτολογίου, κτλ και να αρχειοθετηθούν, καθώς μέχρι και σήμερα δεν έχει 

γίνει καμία τέτοια εργασία. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 

1 Εκτυπώσεις σε μουσαμά 

63χ44 

Μ2 40 14 560 

2 Εκτυπώσεις ασπρόμαυρες 

Α4 

τεμ 0,00 0,09 0,00 

3 Εκτυπώσεις έγχρωμες Α4 τεμ 1000 

 

0,48 480 

4 Εκτύπωση έγχρωμη σχεδίου 

cad 

Μ2 50 7 350 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 
1.390 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ Ν ΡΟΔΟΥ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ 
ΦΠΑ) 

Συνολική 

αξία (άνευ 
ΦΠΑ) 

 
1 

Έκθεση-βεβαίωση 
παράβασης κανονισμού 

καθαριότητας, αριθμημένη, 
με χαρακτηριστικά του 

Δήμου, τετραπλότυπο, 1η 

σελίδα μπρος-πίσω 
τυπωμένη, και τα υπόλοιπα 
3 φύλλα μόνο μπροστά, 50 

4πλών φύλλων, αυτογραφικό 

μπλοκ 100 3,80 380 

 
2 

Έκθεση-βεβαίωση 
παράβασης κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου, 

4πλότυπο, αυτογραφικό, 
αριθμημένο, μονά, 50 

4πλών φύλλων   

μπλοκ 100 3,80 380 

 
3 

Πράξη βεβαίωσης 
παράβασης για αδικήματα 

(στάσιμου πλανόδιου 
μικροπωλητή), 3πλότυπο, 
αριθμημένο, αυτογραφικό, 

50 3πλών φύλλων 

μπλοκ 100 2,70 270 
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4 

Τριπλότυπο είσπραξης 
17χ25, 50 φ., αυτογραφικό, 

αριθμημένο 

τεμ 200 3,80 760 

 
 

     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 1.790 
 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ  

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 
1 Βιβλία-φυλλάδες ευρετηρίου 

για Ληξιαρχείο, μεγέθους 
26χ36 ή μεγαλύτερα, 300 
φύλλων με δετό-κολλητό 

χονδρό εξώφυλλο 

τεμ 15 80 1200 

2 Βιβλία-φυλλάδες 
πιστοποιητικών για 

Ληξιαρχείο-Δημοτολόγιο, 
μεγέθους 26χ36 ή 

μεγαλύτερα, 300 φύλλων, με 
δετό-κολλητό χονδρό 

εξώφυλλο 

τεμ 10 80 800 

3 Βιβλία-φυλλάδες πράξεων 
περί διαγραφής για 

Ληξιαρχείο, μεγέθους 26χ36 
ή μεγαλύτερα, 300 φύλλων, 

με δετό-κολλητό χονδρό 

εξώφυλλο 

τεμ 10 80 800 

4 Βιβλία-φυλλάδες 
πρωτοκόλλου, για 

Ληξιαρχείο-Δημοτολόγιο, 
μεγέθους 26χ36 cm ή 

μεγαλύτερα, 300 φύλλων, με 
δετό-κολλητό χονδρό 

εξώφυλλο 

τεμ 10 80 800 

5 Βιβλία αδειών γραφείου 
προσωπικού 200 φύλλων με 

σκληρό  δετό εξώφυλλο, 
διαστάσεων Α3 

τεμ  - 0,00 

6 Βιβλίο παρουσίας 

προσωπικού(τύπου μπλοκ) 
100 φύλλων με μαλακό 

εξώφυλλο διαστάσεων 34χ19 
cm 

τεμ  15 0,00 

7 Βιβλία για το γραφείο 
αλλοδαπών με σκληρό 
εξώφυλλο, 200 φύλλων, 

διαστάσεων Α3 

τεμ  40 0,00 

8 Βιβλίο οικογενειακών τάφων, 
μεγέθους Α3, 150 φύλλων 

μπρος-πίσω τυπωμένα, 
αριθμημένα, χονδρό 

εξώφυλλο  

τεμ 5 75 375 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 3.975 
 

 

 

 



4 

 

Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΦΟΡΑ   

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 
1 Αυτοκόλλητα σήματα pvc 

και κάρτες στάθμευσης για 
αυτοκίνητα και μοτό, 
4χρωμα με χάραξη 

τεμ  0,25 0,00 

2 Αναπαραγωγή cd μέχρι 700 
MB  με cd του προμηθευτή 

τεμ  2 0,00 

3 Αναπαραγωγή dvd, με dvd 

του προμηθευτή 

τεμ  3 0,00 

4 Αναμνηστικά φυλλάδια με 
φάκελο, τετράχρωμα, 
μεγέθους διπλό Α4, σε 

ιλουστρασιόν χαρτί 

τεμ  0,70 0,00 

5 Αναμνηστικό δίπλωμα,  
τρίχρωμο, μεγέθους Α4, σε 

ιλουστρασιόν χαρτί 

τεμ  0,20 0,00 

6 Αναμνηστικά γάμων 
μεγέθους Β4, σε 

ιλουστρασιόν χαρτί, 
τετράχρωμα, με εκτύπωση, 

πάχους 170 γραμμ/Μ2 

τεμ  1,20 0,00 

7 Εκτύπωση ενημερωτικού 
φυλλαδίου μεγέθους Α3, 

που περιλαμβάνει 
συνοπτικά την ιστορία της 
πόλης στη μία πλευρά και 
χάρτη της Μ.Π. στην άλλη 

σε 5 γλώσσες 

τεμ  0,18 0,00 

8 Αυτοκόλλητο 
εγκαταλελειμένων 

αυτοκινήτων, διάστασης 
11χ50cm, έγχρωμο 

τεμ 1000 0,10 100 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 100 
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 15.255 
 

ΦΠΑ 24% 3.661,20 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 18.916,20 

 

 

 

Η ανωτέρω προμήθεια πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές: 

 

 Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλες μαζί τις ομάδες των υλικών ή και για 

κάθε μία ξεχωριστά. Προσφορά όμως που δεν περιλαμβάνει όλα τα υλικά που 

ζητούνται μιας ομάδας δεν θα γίνει αποδεκτή. 

 Η μεταφορά των πρακτικών, κτλ και η επιστροφή τους βιβλιοδετημένα 

θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του μειοδότη. 
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 Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει σε δόσεις ή και 

εξολοκλήρου την προϋπολογισθείσα ποσότητα κάθε δημοπρατούμενου είδους, 

ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, 

είναι υποχρεωμένος να παραγγείλει τουλάχιστον το 50% των υλικών της 

μελέτης, όρος που θα ισχύσει και για τα συμβατικά προϊόντα. 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα έχει ισχύ για ένα(1) 

χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της. 

 Επίσης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον αρίθμηση σε όσα 

έντυπα, κτλ επιθυμεί, ακόμη και αν δεν αναφέρεται στη μελέτη, χωρίς επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση. 

 Οι τιμές των υλικών δεν περιλαμβάνουν φπα.  

 Τα υλικά θα παραδίδονται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή σε σημεία 

που θα υποδειχθούν από το Δήμο. 

 Σαν χρόνος παράδοσης αυστηρά ορίζεται: ο χρόνος των τριών(3) 

ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του φαξ ή την εντολή της Υπηρεσίας 

για όλες τις ομάδες υλικών. 

 Οι προσφορές θα έχουν ισχύ μέχρι και τις 31/12/2017. 

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις υπηρεσίες είναι αυτή της Απευθείας 

Ανάθεσης του Δημάρχου 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 από το 

Τμήμα Προμηθειών. Ο συμμετέχων θα καταθέσει: 

 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε 

αυτό, πρωτότυπο και με ισχύ για το έτος 2016, συναφές με το ζητούμενο 

αντικείμενο.  

2. 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. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο 

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

35445 μέχρι και την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 στις 09.00 πμ 

(καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών).  

 

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 Δήμου Ρόδου, στο τηλέφωνο: 22410-

35445, στον κ. Γεράσιμο Αντωνάτο. 
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Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από 

σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσημη 

ιστοσελίδα. 

  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

                                                        

 

                                                             ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου 

6. Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 

7. Γραφείο Μηχανογράφησης (κ. Πανά Χρήστο, κ. Αρετή), για 

ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου από τη λήψη του 

παρόντος, με απόδειξη. 

8. Κανάκα Μανώλη (Τμήμα Προμηθειών) – μέλος επιτροπής 

διαγωνισμού. 

9. Αφαντενό Νίκο (Τμήμα Προμηθειών) - μέλος επιτροπής διαγωνισμού. 

10. Αντωνάτο Γεράσιμο (Τμήμα Προμηθειών) - μέλος επιτροπής 

διαγωνισμού. 
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