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                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ              
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                             Ρόδος  04/10/2019 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                     
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Αριθμ. Πρωτ: 2/52992 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-35445                                           
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:KAKAKH ΥΠΑΚΟΗ                         

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  4621 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Ανταλλακτικά  Η/Υ 

και συναφών υλικών (Η/Υ, εκτυπωτές) 

(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 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 

3. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

4. Το Π.Δ.80/2016. 

5. Το Ν. 4555/2018 πρόγραμμα Κλεισθένης 

6. Την απόφαση 4452/2019 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων 

7. Την ανάγκη που προέκυψε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

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

στον κωδικό προϋπολογισμού  10-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και 

συναφών υλικών (Η/Υ, εκτυπωτές)  

9. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 19REQ005626516  2019-09-27 

10. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 19REQ005646454  2019-10-02 

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

εγγεγραμμένη πίστωση στο Κ.Α.:10-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και 

συναφών υλικών (Η/Υ, εκτυπωτές)ποσού 12.000,00  

 

 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 

«Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, εκτυπωτές)» που έχει ως εξής: 
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Τεχνική Έκθεση 

 

Προμήθεια των  παρακάτω ανταλλακτικών για την επισκευή του Κεντρικού 

Φωτοτυπικού του Δημαρχείου Xerox 5945 

 

α/α Είδος Ποσότ
ητα 

Ενδεικτική 
τιμή μονάδας 

σε €1: 

Ενδεικτικό 
συνολικό κόστος 

σε €2: 

1 
 

Registration transfer 
assembly  

 

1 300 300 

 HPVS tray assembly 1 150 150 

 Drum 1 200 200 

 Transfer Roll 1 100 100 

     

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ   750€ 

 ΦΠΑ 24%   180€ 

 Τελικό σύνολο   930€ 

 

           
 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.  

 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.  
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 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 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 Τετάρτη 09 Οκτωβρίου  2019 και ώρα 10:00 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 

 

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ           
 
 
 
 
 
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 ) 

.  
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