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Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια ενωτίων 

σήμανσης αιγοπροβάτων» 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 
 

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

4. Το Π.Δ.80/2016. 

5. Το Ν. 4555/2018 πρόγραμμα Κλεισθένης 

6. Την ανάγκη που προέκυψε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

7. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον 

κωδικό προϋπολογισμού 70-6699.0006 Προμήθεια ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων 

ποσού 1.500,00 ευρώ. 

8. Την απόφαση Δημάρχου 447/31-01-2019 για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων. 

9. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 19REQ004976942  2019-05-20 

10. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 19REQ005031863 2019-05-30 

 

 Α. Ανακοινώνει τη πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση εγγράφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την  

« Προμήθεια ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων» που έχει ως εξής: 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΝΧΩ1Ρ-ΦΑΥ



 

 

 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΩΤΙΟΥ 

ΘΗΛΥΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

EL = λογότυπο χώρας  
01 = κωδικός αριθμός Περιφερειακής Ενότητας 
30001 = κωδικός αριθμός εκμετάλλευσης 
0001 = ατομικός κωδικός αριθμός ζώου 
Δ = 25-32 mm 
Υ  = < 18 mm 
Μδ = 8-11 mm 
 
 

 
                                                                            ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
 
                          ΣΧΗΜΑ   Β 
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EL = λογότυπο γώρας 

01 = κωδικός αριθμός Περιφερειακής  Ενότ 

300001 = κωδικός αριθμός εκμετάλλευσης 

0001 = ατομικός κωδικός αριθμός ζώου 

M1 = 45-47 mm 

Π1 = 38-42 mm 

Μ2 = 45-47 mm 

Π2 = 14-15 mm 

Δ = 25-32 mm 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΩΤΙΟΥ 

  

Το ηλεκτρονικό ενώτιο συνίσταται σε έναν παθητικό πομποδέκτη (transponder) 

ενσωματωμένο σε ενώτιο που τοποθετείται στο δεξί αυτί του ζώου. 

To θηλυκό μέρος του ηλεκτρονικού ενωτίου φέρει ενσωματωμένο τον 

πομποδέκτη και είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη, 

αντιμικροβιακή και ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -10 έως 50 βαθμούς C. 

Επιπλέον, το θηλυκό μέρος: 

Α. Έχει σχήμα στρογγυλό, με διάμετρο 25-32 mm. 

Β. Διαθέτει κεφαλή ανοιχτού, ημίκλειστου ή κλειστού τύπου. Το ύψος του ενωτίου 

δε θα 

πρέπει να ξεπερνά τα 18 mm. 

Γ. Είναι χρώματος κίτρινου RAL, το οποίο δεν περιέχει κάδμιο και μόλυβδο σε 

ανιχνεύσιμα επίπεδα, σύμφωνα με τις τυποποιημένες εργαστηριακές μεθόδους 

ανάλυσης. 

Δ. Φέρει περιμετρικά στην εξωτερική επιφάνειά του με γραφή μαύρη, ανεξίτηλη, 

τυπωμένη με LASER και ευανάγνωστη για τουλάχιστον 7 χρόνια, τις 

ακόλουθες εμφανείς πληροφορίες: λογότυπο της χώρας «EL», «κωδικό αριθμό 

της Περιφερειακής Ενότητας» που αποτελείται από δύο αριθμητικούς 

χαρακτήρες, ακολουθούμενο από τον «κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης», 

αποτελούμενο από το πρόθεμα «3» και πέντε αριθμητικούς χαρακτήρες και 

τον «ατομικό κωδικό αριθμό του ζώου», αποτελούμενο από τέσσερις 

αριθμητικούς χαρακτήρες. 
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Το αρσενικό μέρος του ηλεκτρονικού ενωτίου είναι κατασκευασμένο και τυπωμένο 

με τις προδιαγραφές που αναφέρονται ανωτέρω. Επιπλέον, το αρσενικό μέρος: 

Έχει το σχήμα και τις πληροφορίες του συμβατικού ενωτίου αιγοπροβάτων τύπου 

Ι σχήματος Β 

Τα δύο (2) μέρη του ενωτίου, διαθέτουν σύστημα ενθυλάκωσης απαραβίαστο σε 

ελάχιστη δύναμη έλξης 260 Newton. Μετά την ενθυλάκωση, το αρσενικό 

περιστρέφεται ελεύθερα στο θηλυκό ενώ η απόσταση του αρσενικού από το θηλυκό 

είναι 8 - 11 χιλιοστά. Η εφαρμογή του αρσενικού μέρους με το θηλυκό κατά την 

ενθυλάκωση πρέπει να είναι πλήρης. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ηλεκτρονικά 
ενώτια 
σήμανσης 
αιγοπροβάτων 

500 3,00 1.500,00 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
1.500,00 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που θα 
διενεργήσει το Τμήμα προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρόδου. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ 
με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του 
οικονομικού έτους 2019 στον κωδικό Κ.Α. 70-6699.0006 

 

       Η παράδοση των ενωτίων θα γίνει στην Υπηρεσία του Δήμου και τα  έξοδα 
αποστολής τους θα βαρύνουν  τον προμηθευτή. 
       Ο προμηθευτής υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α.  που 
θα βαρύνει το Δήμο.         

    

           
 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, 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 στην παρούσα.  
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 Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα 

αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης και β) 

ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου  

1α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016.  

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλη την 

προμήθεια της πρόσκλησης. 

 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2019. 

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Ρόδου, 

Καποδιστρίου 3-5 την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Για 

περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, στο τηλέφωνο: 22410-35445, στη κ. Κακάκη Υπακοή 

    Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην 

ιστοσελίδα από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας. 

                             

                                                                   

Ο Αντιδήμαρχος 

   Οικονομικών 

 

           Σάββας Διακοσταματίου 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών 

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων, με 

απόδειξη ) 

6. Γραφείο Μηχανογράφησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, με 

απόδειξη.  
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