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Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                    ΑΔΑ  ΨΩΡΥΩ1Ρ-ΟΛΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος31-10-2019 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                      Αριθμ. Πρωτοκ: 2/58916 

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΗΛ.: 2241035445 ΦΑΞ:2241039780 

Πληροφορίες: Ελένη Μαράκα 

Δ/ΝΣΗ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5 

Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ 

 

                                                             Προς: . Πίνακα αποδεκτών 

 

                                       

                               ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   5195/2019      

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                 (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος 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 και Ν.4555/2018. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6παρ.14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-

2012) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

6. Την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου 

Δ.Ε. Ρόδου του Δήμου Ρόδου. 

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

νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 30-6662.0010.0001 ποσού 

23.994,00 ευρώ. 

8. Την απόφαση Δημάρχου 4452/17-09-2019 για την εκχώρηση των 

αρμοδιοτήτων. 

9. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 19 REQ005680927 2019-10-10. 

10. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 19REQ005703455 2019-10-15. 

11. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2019 του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30-6662.0010.0001 ποσού 24.000,00 

ευρώ. 

 

Αποφασίζει 
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A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου 

«για την προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου Δ.Ε. Ρόδου » του Δήμου 

Ρόδου . 

B. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών: 

 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 1 
Θραυστό υλικό λατομείου (3Α)  
Θραυστό υλικό λατομείου σταθεροποιημένου τύπου.  
Παραγωγή θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου μιας των 
διαβαθμίσεων του άρθρου 2.2 της Π.Τ.Π. 0155, μετά της εργασίας εξορύξεως 
και θραύσεως των υλικών, της μεταφοράς αυτών σε θέσεις αποθήκευσης στην 
περιοχή του λατομείου και της φορτώσεως αυτών επ’ αυτοκινήτου προς 
αποκόμιση.  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 2 & 3 & 4 
Θραυστά αδρανή  
Τα θραυστά αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πρότυπου 
ΕΛΟΤ 408 «θραυστά αδρανή για σύνθεση σκυροδέματος», δηλ. να είναι 
καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές πέτρωμα απαλλαγμένα από 
τεμάχια αποσαρθρωμένα, από βόλους αργίλου καθώς και από άλλες προσμίξεις 
που επηρεάζουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος.  

 Γαρμπίλι 0,5-13 χιλ. 

 Χαλίκι 12-30 χιλ. 

 Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 (Σκύρα).  
Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια και 
θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές, απαλλαγμένο από 
φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, 
περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα 
σχιστολιθικά τεμάχια.  
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα 
όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π. Ο-155 και Π.Τ.Π. Ο-150 
του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και πρέπει να είναι ομαλή, χωρίς απότομες 
διαβαθμίσεις.  
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα τυχόν πιστοποιητικά 
ελέγχου που διαθέτουν από αναγνωρισμένα εργαστήρια ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.  
Όλα τα παραπάνω υλικά θα ελέγχονται εργαστηριακά, η δε δαπάνη θα βαρύνει 
τον προμηθευτή. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 5 & 6  
Άμμος λατομείου  
Άμμος λατομείου σταθεροποιημένου τύπου.  
Παραγωγή άμμου λατομείου σταθεροποιημένου τύπου, μετά της εργασίας 
εξορύξεως και θραύσεως των υλικών, της μεταφοράς αυτών σε θέσεις 
αποθήκευσης στην περιοχή του λατομείου και της φορτώσεως αυτών επ’ 
αυτοκινήτου προς αποκόμιση.  
Τα υλικά αυτά θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE σύμφωνα με το παραπάνω 
πρότυπο, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα 
‘’Δομικά προϊόντα’’ 89/106/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την ευρωπαϊκή 
οδηγία 93/68/ΕΟΚ. Η σήμανση CE θα τεκμηριώνεται με την προσκόμιση 
σχετικού πιστοποιητικού. 
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Γ. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση 

έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών, για την προμήθεια ως κάτωθι: 

 

              ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 

Τιμή 
μον.(χωρίς 

ΦΠΑ) 
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1.  
Θραυστά Αδρανή υλικά 

της Π. Τ. Π 0155 3Α 
 

Μ3 850 10 8.500,00 

2.  Γαρμπίλι 0,5-13 χιλ. Μ3 120 10 1.200,00 

3.  Χαλίκι 12-30 χιλ. Μ3 111 10 1.110,00 

4.  Σκύρα  Μ3 400 12 4.800,00 

5.  Άμμος λατομείου Β. Μ3 160 12 1.920,00 

6.  
Άμμος Λατομείου Α 

λευκός  
 

      Μ3 140 13 1.820,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη 19.350,00 

 

      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 19.350,00 

ΦΠΑ 24%  4.644,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 23.994,00 

 
       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.  

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

Υπεύθυνης Δήλωσης 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, καθώς και  φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα. 

 Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα 

οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος. Επίσης θα προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι 

εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που ασφαλίζονται εφόσον είναι ατομικές 

οι εταιρείες  ή έχουν σχέση εργασίας με την εταιρεία. 
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 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης επί του συμβατικού ποσού άνευ Φ.Π.Α. 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα 

υλικά της προμήθειας της πρόσκλησης. 

   Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2019 . 
   Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο 

Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-

35445 μέχρι και την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11 π. 

μ.(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 Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στην κα. Μαράκα 

Ελένη.   

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από 

σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας. 

 

 

 

                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

                                                   

                                                 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Δ/νση Οικονομικών 

3. Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Ρόδου 

4. Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

5. Επιμελητήριο Δ/σου.  

6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη.          

7. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Δήμου 

Ρόδου(για ανάρτηση του παρόντος με απόδειξη στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δήμου Ρόδου).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


