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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος, 22/03/2017 

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ                                                      Αριθµ. Πρωτοκ: 2/20726 

∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                          ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                          

Τηλ:22410-35445                         

e-mail: gantonatos19@gmail.com                             

                                                      

                         

Θέµα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                 (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου) 

 

 

Ο Αντιδήµαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 

2. Το Ν. 4412/2016. 

3. Την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί στον κωδικό 

00/6221.0002. 

4. Την απόφαση 811/2017 του ∆ηµάρχου για την εκχώρηση των 

αρµοδιοτήτων. 

5. Τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε έτος για τη συγκεκριµένη προµήθεια. 

 

A. Αποφασίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του 

∆ηµάρχου «για την προµήθεια φακέλων µε προπληρωµένο τέλος του 

∆ήµου Ρόδου, έτους 2017» στον κωδικό 00/6221.0001. 

B. 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 παροχή υπηρεσιών ως κάτωθι: 

 

α/α Προϊόν  ποσότητα Τιµή 

µονάδος 

Συνολική 

Αξία 

 

1 Φάκελος 11,4χ22,9 cm µε 

προπληρωµένο τέλος, χωρίς 

παράθυρο, εσωτερικού 

- - - 

2 Φάκελος 11,4χ22,9 cm µε 

προπληρωµένο τέλος, µε παράθυρο 

δεξί, εσωτερικού 

13.000 0.82 10.660 

3 Φάκελος 11,4χ22,9 cm µε 

προπληρωµένο τέλος, χωρίς 

παράθυρο, για εξωτερικό 

- - - 

4 Φάκελος 16,2χ22,9 cm µε 

προπληρωµένο τέλος, χωρίς 

1.000 1,65 1.650 
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παράθυρο, εσωτερικού 

5 Φάκελος 23χ32 cm µε προπληρωµένο 

τέλος, χωρίς παράθυρο, εσωτερικού 

500 2,85 1.425 

6 Φάκελος 11,4χ22,9 cm βάρους µέχρι 

20 γραµµ για αποστολή µε την 

Υπηρεσία µε οµαδική επιστολή µε 

δνση παραλήπτη-τυποποιηµένη 

- - - 

7 Φάκελος 11,4χ22,9 cm µε 

προπληρωµένο τέλος, χωρίς 

παράθυρο, εξωτερικού 

- - - 

8 

 

Φάκελος 16,2χ22,9 cm µε 

προπληρωµένο τέλος, χωρίς 

παράθυρο, εξωτερικού 

- - - 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΠΑ) 

13.735 

 
 

 

Επιπλέον: 

1. Ο ∆ήµος θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά για όλη την ποσότητα του 

διαγωνισµού και όχι για µέρος αυτής.  

2. Επίσης, ο ∆ήµος δεν θα δεχθεί προσφορές που θα υπερβαίνουν τις 

ανωτέρω καθορισθείσες τιµές.  

3. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι µέχρι και τις 31/12/2017.  

4. Τα προϊόντα δεν βαρύνονται επιπλέον µε φπα. 

5. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να διαθέτουν σύστηµα 

µέτρησης ποιότητας υπηρεσιών σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

ΕΝ 13850:2002 ή και ΕΝ:14534:2003. Αποδεκτά γίνονται και άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης της ποιότητας των 

παρεχοµένων µετρήσεων από τον Ανεξάρτητο Φορέα. 

 

� Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την παροχή υπηρεσιών, 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 οι υπηρεσίες να καλύπτουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Τµήµα Προµηθειών.  

� 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 του νόµιµου εκπροσώπου. 

� Από το µειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης επί του συµβατικού ποσού άνευ φπα. 

� Οι συµµετέχοντες µπορούν να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα 

τα είδη της πρόσκλησης. 
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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 Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στις 09.00 

(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, στον κ. Γεράσιµο 

Αντωνάτο. 

 

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

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

ιστοσελίδα. 

 

 

Η ∆ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ                              ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 

3. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

4. Τµήµα Προµηθειών 

5. Εµπορικό Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου 

6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ 

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

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος µε απόδειξη. 

8. Γραφείο Μηχανογράφησης (κ. Πανά Χρήστο,κ. Αρετή) για ανάρτηση 

στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου από τη λήψη του παρόντος µε 

απόδειξη. 
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