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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Α∆Α: ΨΘ2ΨΩ1Ρ-5ΕΒ 
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                      Ρόδος, 4-3-2019 
∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ                                   Αριθµ. Πρωτ: 2/11542 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-35445     ΠΡΟΣ 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 
3. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
4. Εµπορικό Επιµελητήριο 
5. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου  
6. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
(για άµεση ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος 
µε απόδειξη) 

                                           

Θέµα :  «Προµήθεια διακοσµητικών υλικών για καλλωπισµό παρτεριών» 

 

 

                                                ΑΠΟΦΑΣΗ  867/2019 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

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

3) Το Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» 

4) Το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 

5) Το ότι η συγκεκριµένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα σε βάρος του Κ.Α. 35-

6699.0001 και καταχωρήθηκε στο µητρώο δεσµεύσεων µε α/α  Α/679.   

6) το γεγονός ότι για τη συγκεκριµένη προµήθεια έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές 

αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ 19REQ004518441 2019-02-26 

7) το γεγονός ότι για τη συγκεκριµένη προµήθεια έχει καταχωρηθεί το εγκεκριµένο 

αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ 19REQ004542344 2019-03-01 

8) Το µε αριθµό πρωτ. 18/10701/26-2-2019 τεκµηριωµένο αίτηµα του ∆ιατάκτη 

περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  

9) Την απόφαση 447/31-1-2019 του ∆ηµάρχου για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Τη διενέργεια διαγωνισµού  µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για 

την προµήθεια διακοσµητικών υλικών για καλλωπισµό παρτεριών, εκτιµώµενης 

αξίας 9.959,68 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης την Παρασκευή 15/3/2019 και καταληκτική ώρα 

κατάθεσης προσφοράς, ώρα 10:00 π.µ. στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου 

Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 22410-35445. 

 

Β. Εγκρίνουµε τις προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 

προµήθειας όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα.  

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ            

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΧΑΛΙΚΙ 
ΠΟΤΑΜΟΥ  

44111000-1 m3 60 30 1.800,00 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 
ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΣΠΑΣΜΕΝΟ 

44812400-9 m3
 350 2 700,00 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 
ΒΟΤΣΑΛΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 
ΛΕΙΑΣΜΕΝΟ 3-6 

44812400-9 m3
 480 4 1.920,00 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 
ΒΟΤΣΑΛΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 
ΛΕΙΑΣΜΕΝΟ 8-13 

44812400-9 m3
 520 1 520,00 

ΔΙΑΚΟΣΜHΤΙΚΟ 
ΘΡΑΥΣΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΓΥΑΛΙ 

44812400-9 ΤΟΝΟΣ 1700 1 1.700,00 

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΜΗ 
ΥΦΑΝΤΟ  

16160000-4 m2 1,80 400 720,00 

ΝΑΫΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  16160000-4 m2 1,60 420 672,00 

ΣΥΝΟΛΟ         8.032,00 

ΦΠΑ (24%)         1.927,68 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ         9.959,68 

 

Όλα τα υλικά θα παραδοθούν τοποθετηµένα επί τόπου σε σηµεία που θα υποδειχθούν 
από την αρµόδια υπηρεσία.  

 

Γ. Οι συµµετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα µέρη 

της προµήθειας της πρόσκλησης. Επίσης,  είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν 

µαζί µε την προσφορά τους:  

 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι συµφωνούν µε όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

 

2. 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. 
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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. 

 

4. Από το µειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επί του 

συµβατικού ποσού άνευ φπα. 

 
 

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 προσκοµισθούν 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. 

 

∆. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια έως τις 31-12-2019. Η παράδοση-παραλαβή των 

φυτών θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα µε τις ανάγκες της αρµόδιας υπηρεσίας. 

 

Ε. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνεται µε την έκδοση εντάλµατος 

πληρωµής, µετά την υποβολή από τον µισθωτή ισόποσου εξοφλητικού 

τιµολογίου. 

 

ΣΤ. Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την 

ορθή, απρόσκοπτη και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του 

αντικειµένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 

                                                                                     Ο Αντιδήµαρχος 

 

 

      Σάββας ∆ιακοσταµατίου 

 

 

 


