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ΔΟ.Π.Α.Ρόδου 
Γραφείο Προμηθειών 

 

                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                 ΑΔΑ:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ρόδος,  26/02/2019 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                
Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ                                                            Αριθμ. Πρωτοκ: 583 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                              ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                          
Τηλ:22410-24495                         
E-mail: savvaidismanolis@gmail.com 
                                                      
                                      

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

 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου έχοντας υπόψη: 
 

A. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
B. Τις διατάξεις του άρθρου 38-118 του Ν. 4412/2016. 
C. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 

με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
D. Την αναγκαιότητα της κατωτέρω προμήθειας. 
E. Τις διατάξεις του Ν 4555/2018 
F. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 10-7131 
G. Την αίτημα 380/11-02-2019 
H. Την Απόφαση Δ.Σ Δ.Ο.Π.Α.Ρ Ορθή Επανάληψη  69/25-02-2019  
I. Την αδυναμία του Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου να εκτελέσει με δικά του μέσα την 

κατωτέρω εργασία. 
 

Αποφασίζει   τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του 
Προέδρου για την «αγορά μιας μικροφωνικής συσκευής-αυτοενισχυόμενο ηχείο για 
τις ανάγκες του ΔΟΠΑΡ όπως αναφέρονται στις κάτωθι  Τεχνικές Προδιαγραφές με 
κωδικό 10-7131  με CPV32342410-9.  

  ». 
 
 
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 2019: 

         Περιγραφή και Προϋπολογισμός της Μελέτης   08 /2019   
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΔΑ: Ω8ΡΜΟΚ7Β-ΘΘΛ
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ΔΟ.Π.Α.Ρόδου 
Γραφείο Προμηθειών 

 

Με Tις τεχνικές προδιαγραφές των κάτωθι υλικών : 

 150+150W RMS ενίσχυση 
 8-κάναλη κονσόλα με 2 Equalizer (ένα ανα κανάλι), FX send, Gain, 

Pan και ένταση για κάθε κανάλι 
 Υψηλής ποιότητας προενισχυτές σε όλα τα κανάλια 
 +48V PhantomPower σε όλα τα κανάλια με XLR 
 Βιβλιοθήκη 16 ψηφιακών εφέ 
 Στερεοφωνική έξοδος TAPE In/Out για σύνδεση και εγγραφή σε 

οποιοδήποτε μέσο 
 2 equalizer 7 συχνοτήτων. 1 για το mainoutput και 1 για την έξοδο 

των monitors 
 MP3 player με μεγάλη LCD οθόνη και θύρα USB για συσκευές που 

υποστηρίζουν χωρητικότητα έως 32GB 
 Σύνδεση Bluetooth για ασύρματη σύνδεση με συσκευές όπως: 

Κινητά, Tablets, Laptops 
 Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με αντικραδασμική θήκη και 

πρακτική χειρολαβή στο πλάι για εύκολη μεταφορά. 

Συνολική τιμή 350,00€  

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε ο 
Δ.Ο.Π.Α.Ρ στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχη προμήθεια.  

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται μέχρι του ποσού των 350,00 ευρώ με το 
Φ.Π.Α 24 % σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για 
προμήθεια μικροφωνικής συσκευής – αυτοενισχυόμενο ηχείογια τις 
ανάγκες του οργανισμού μαςμε κωδικό 10-7131 και  CPV 32342410-9 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥγια το έτος 2019>>. 

 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής  
Προμήθεια μικροφωνικής συσκευής – αυτοενισχυόμενο ηχείο για τις 
ανάγκες του οργανισμού μας με κωδικό 10-7131 και  CPV 32342410-9 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ για το έτος 2019. 
 
Άρθρο 2  
 
Ισχύουσες διατάξεις.  
 

Η διενέργεια της αγοράς διέπεται από τις διατάξεις του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 
3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του 4412/16,Ν 
4555/2018.  

ΑΔΑ: Ω8ΡΜΟΚ7Β-ΘΘΛ
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Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10/7131 με τίτλο «Μηχανήματα 
και λοιπός εξοπλισμός »  του προϋπολογισμού 2019 του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.  με 
συνολική τιμή 350,00€  

 
 
Άρθρο 3  
 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  
 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας  αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της 
συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 και του 4412/16 και τις διατάξεις 
του Ν 4555/2018 .  
 
Άρθρο 4  
 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  
 
α) Συγγραφή υποχρεώσεων  
β) Τεχνικές προδιαγραφές  
 
Άρθρο 5  
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής  
 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:  
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:  
α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών . 
 Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής 
Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.  
Ημερομηνία καταβολής αιτήσεων έως Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019  και ώρα 
10:00μμ. στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Ρ .  
γ) εγγραφή τους στο Επιμελητήριο της επαγγελματικής τους οργάνωσης. 
δ) δημοτική ενημερότητα 
ε) ποινικό μητρώο 
ζ) φορολογική ενημερότητα 
η) ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ μισθωτών  
θ) και καταστατικό αν είναι εταιρεία  
 
Άρθρο 6  
 
Αξιολόγηση προσφορών  
 

ΑΔΑ: Ω8ΡΜΟΚ7Β-ΘΘΛ
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Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 
προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την 
ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 221 του 
4412/16 .  
 
Άρθρο 7 
  
Τόπος εκτέλεσης  
  

Οι εγκαταστάσεις του Δ.Ο.Π.Α.Ρ .  
 
 
Άρθρο 8  
 
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις  
 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, 
φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της 
προμήθειας 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία, είναι αυτή της 
Απευθείας Ανάθεσης του Προέδρου, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης 
έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που διαθέτουν όλα 
τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι τα προϊόντα 
να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Τμήμα 
Προμηθειών. Επίσης, υποχρεούνται μαζί με τις προσφορές τους να προσκομίσουν 
και επίσημο παραστατικό που να αποδεικνύει την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο 
της επαγγελματικής τους οργάνωσης. Ο Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου έχει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσει μέρος της υπό προμήθειας ποσότητας, όχι όμως λιγότερο του 50%. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς 
στο Γραφείο Προμηθειών του Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου, Διαγοριδών 3 , 85100, τηλ. 
22410-24495  μέχρι και την Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019   στις 10.00 το 
πρωί.  
Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις  κ 
ο Ν. 2522/97(ΦΕΚ 178 Α), και ειδικότερα τα  άρθρα 23, παρ.2, παρ.5, άρθρο 4 
παρ.4, άρθρο 25,28 και 46, βάση του άρθρου 209 του νέου Δ.Κ.Κ, ο Ν. 28/1980 και 
η Υπουργική Διάταξη αριθμ.2/45564/0026/01(ΦΕΚ 1066Β) και του Ν  4412/16και 
τις διατάξεις του  Ν 4555/2018.  
 . 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Δ.Ο.Π.Α..Ρόδου, Διαγοριδών 3, 
85100, τηλ. 22410-24495 εσωτ 3, στον κ. Σαββαίδη Εμμανούηλ. 
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Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α Ρόδου, 
Διαγοριδών 3 και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ροδίων , 85100 μας από 
σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα 
. 

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

                                         ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 

1. Πρόεδρο 

2. Προϊστάμενο τμήματος υποστήριξης   

3. Γραφείο διοικητικού (Για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων Δ.Ο.Π.Α.Ρ 

– Πίνακα ανακοινώσεων Δήμου Ροδίων). 

4. Γραφείο Λογιστηρίου .    
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