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                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                                      7Ν7ΒΩ1Ρ-ΧΤΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ρόδος, 09/05/2017 

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ                                             Αριθµ. Πρωτοκ: 2/33536 

∆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 

35/6262.0006.0004 ύψους 8.000 ευρώ. 

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

αρµοδιοτήτων. 

5. Το γεγονός ότι η ετήσια δαπάνη για παρόµοιες εργασίες στη δε Ιαλυσού δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ άνευ φπα. 

6. Το Ν.4071/12 που επιτρέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες ανά ∆Ε. 

7. Τη µελέτη της ∆νσης Πρασίνου για την κάτωθι υπηρεσία. 

8. Την απόφαση 553/2017 του ∆ηµάρχου που εγκρίνει την παροχή 

υπηρεσιών µε απευθείας ανάθεση. 

9. Την απόφαση 140/2017 του ∆Σ που εγκρίνει τη διαγωνιστική διαδικασία. 

 

 

A. Αποφασίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του 

∆ηµάρχου για τον «καθαρισµό και τη συντήρηση των πάρκων της δε 

Αφάντου» στον κωδικό 35/6262.0006.0004. 

B. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κατάθεση 

έγγραφων προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή, για την παροχή υπηρεσίας έτους 2017: 

 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

Καθαρισµός παρτεριών στρ. 30 150 4500 

Καθαρισµός δεντροστοιχιών τεµ. 500 0,5 250 
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Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό µµ 8000 0,2 1600 

          

    ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
6.350 

 

    ΦΠΑ 24% 
1.524 

 

    
 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

7.874 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την υπάρχουσα παροχή υπηρεσίας επιδιώκεται η συντήρηση και  ο καθαρισµός  

παρτεριών , χώρων φυτών ,σε άλση, πλατείες, ελεύθερους χώρους, διαχωριστικές νησίδες, 

πεζοδρόµια, κ.λ.π. Ο καθαρισµός από χόρτα και προϋπάρχοντα απορρίµµατα (σκουπίδια, 

κλάδοι δέντρων κ.λ.π.) θα πραγµατοποιηθεί µε µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια και η 

απόρριψη -αποµάκρυνση των προϊόντων καθαρισµού θα γίνει σε χώρους επιτρεπόµενους-

προτεινόµενους από την υπηρεσία. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των µέσων  των εργαλείων που απαιτούνται, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά. 

Σκοπός της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι να καλυφθούν οι ανάγκες  καθαρισµού 

πάρκων, παρτεριών και δρόµων  ενόψει της τουριστικής περιόδου και µε τελικό στόχο την 

βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και επισκέπτες  για την ∆Ε Αφάντου.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 . Καθαρισµός παρτεριών  

Καθαρισµός πάρκων, παρτεριών από χόρτα, ξερά φύλλα, ξένα αντικείµενα και γενικά  

προϋπάρχοντα φυτικά υπολείµµατα (κλάδοι δέντρων κ.λ.π.) µε µηχανικά µέσα ή µε τα 

χέρια, όπου αυτό απαιτείται και αποµάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων των 

υλικών που προέκυψαν και την απόρριψη τους, σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Όπου είναι εφικτό µπορεί να γίνει ενσωµάτωση των χόρτων µε φρεζάρισµα, αφού 

αποµακρυνθούν τα απορρίµµατα, κλαδιά κλπ. 

Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των 

εργαλείων που απαιτούνται . 

Επίσης περιλαµβάνονται η σήµανση και η λήψη µέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται  

Τιµή ανά στρέµµα : 150 ευρώ 

2 . Καθαρισµός ∆εντροστοιχιών  

Καθαρισµός  δεντροστοιχιών, στο λάκκο του δέντρου  

Εκρίζωση µε τσάπα ζιζανίων, καθάρισµα µε µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια όπου απαιτείται 

και την αποµάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων υλικών που προέκυψαν και την 

απόρριψη τους, σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία.  

Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των 

εργαλείων που απαιτούνται.  



3 

 

Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

Επίσης περιλαµβάνονται η σήµανση και η λήψη µέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται. 

Τιµή ανά τεµάχιο : 0,50 ευρώ  

 

3 .Βοτάνισµα µε χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή  

Κοπή χόρτων µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή σε πεζοδρόµια, 

νησίδες, άλση, πλατείες, ερείσµατα, πάρκα  κλπ. 

Περιλαµβάνονται η κοπή των ζιζανίων, η αποµάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων 

υλικών που προέκυψαν και η απόρριψη τους, σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία.  

Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των 

εργαλείων που απαιτούνται. 

Επίσης περιλαµβάνονται η σήµανση και η λήψη µέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται.  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο : 0,20 ευρώ  

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του 

∆ηµάρχου µετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από 

τους ενδιαφερόµενους παρόχους υπηρεσιών που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω, 

καθόσον η παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ετήσιο ποσό για το οποίο θα 

έπρεπε να διενεργηθεί δηµόσιος διαγωνισµός(δηλαδή τα 20.000 ευρώ άνευ 

ΦΠΑ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προµηθευτή είναι η υπηρεσία 

να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Τµήµα 

Προµηθειών. Επιπλέον, όλο το κόστος της υπηρεσίας, επουδενεί δεν θα 

υπερβεί το ποσό της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

� 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.  

� Στο διαγωνισµό έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν ΤΕ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 

ή κάτοχοι του ΜΕΕΠ σε ισχύ. 

� Επιπλέον, θα καταθέσουν µία(1) τουλάχιστον σύµβαση –όχι 

βεβαίωση- µε δηµόσιο ή ιδιωτικό Φορέα για παρόµοιες εργασίες την 

τελευταία 10ετία. 

� Από το µειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης επί του συµβατικού ποσού άνευ φπα. 

� Οι συµµετέχοντες µπορούν να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλες 

τις υπηρεσίες της πρόσκλησης. 

� Η διάρκεια της σύµβασης είναι µέχρι τις 31/12/2017. 

� Αρµόδια ∆νση για την εκτέλεση της υπηρεσίας, ορίζεται η ∆νση 

Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας. 

� Οι προσφορές θα είναι σε φάκελο κλειστό που στο εξωτερικό µέρος του 

θα αναφέρει τον τίτλο της υπηρεσίας και τα αναλυτικά στοιχεία του 

συµµετέχοντα. 
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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 τη ∆ευτέρα 15 Μαΐου 2017 στις 09.00 (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 ∆ήµου Ρόδου, στο τηλέφωνο: 22410-

35445, 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. 

                                                                              

                                                            Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

                                                                ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 

3. Αντιδήµαρχο Πρασίνου 

4. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

5. ∆νση Περιβάλλοντος 

6. Τµήµα Προµηθειών 

7. ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΓΚΟΧΑΡΙ ΙΩΑΝΝΗ 

8. ΝΤΑΣΚΑ ΧΡΗΣΤΟ 

9. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

10. ∆νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, για άµεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, µε απόδειξη. 

11. 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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