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                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                    ΑΔΑ  ΩΗΑ2Ω1Ρ-Ι8Β  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος17/10/2019 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                      Αριθμ. Πρωτοκ: 2/55779 

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   4836 /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. Μετά της μεταφοράς και εκφόρτωσής του από τη θέση παραγωγής, 

σε οιοδήποτε σημείο του Δήμου.  
 
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. Μετά της μεταφοράς και εκφόρτωσης της 
άμμου, από τη θέση παραγωγής, σε οιοδήποτε σημείο του Δήμου.  
 

 
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 
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οδηγία 93/68/ΕΟΚ. Η σήμανση CE θα τεκμηριώνεται με την προσκόμιση 

σχετικού πιστοποιητικού. 
Η μεταφορά του θραυστού υλικού, θα πραγματοποιείται με μέσα του 
προμηθευτή τα οποία θα είναι ικανά να μεταφέρουν τα υλικά, στην αποθήκη 
του Δήμου, και στις ποσότητες που θα ζητούνται κάθε φορά. 
Τα οχήματα μεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ 
και φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη 
μεταφορά και παράδοση των υλικών. 

 
 

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 

 

 

       Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις Υπηρεσίες του Δήμου και τα  έξοδα  
   αποστολής τους 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.  

 Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα 

αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης και 
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β)ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 

73 και άρθρου 74 του Ν. 4412/16. 

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

αποσπάσματος πανικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, 

φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 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. 

 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 και πριν την υπογραφή αυτής 
ο ανάδοχος υποχρεούνται να καταθέσει  φορολογικής και ασφαλιστική 
ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.  
   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 Τετάρτη 23/10/2019 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 
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Παράρτημα Ι 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                  
 
 

 

3. ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «αδρανών υλικών ΔΕ ΡΟΔΟΥ έτους 

2019». 

 
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  
 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 5.Τις διατάξεις του άρθρου 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. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις 
– Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» 
7. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής 
των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 
8. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις 
9. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 
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Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
i) Η Σύμβαση 
ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 
ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 23.994,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει 
απευθείας με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 
4412/2016 με την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 
τουλάχιστον έναν οικονομικό φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη 
τιμή.  

Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 
του άρ.73 και του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν 
δικαιολογητικά, όπως απόσπασμα του ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει 
την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής 
σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του 
προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα 
είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την 
πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 
σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος 
προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να 
χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας 
μελέτης. 
Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι 

έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς και ότι 
κατά την παράδοση του είδους θα προσκομιστεί  η Πιστοποιητικό με τη 
σήμανση CE.   
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, 
υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα του Δήμου εντός 10 ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 
που απαιτείται. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τη λήξη του έτους 
2019 (31/12/2019) με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της. 
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη 
διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 
αναθεώρηση. 
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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων 
φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του 
Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 
Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% 
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 
 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται στην 
κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου.  
 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία 
και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

 Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης. 

 Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

 Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 
συμβαλλόμενους.  

 Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και 
διατυπώσεις. 

 Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

 Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

 Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

 Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια 
ειδών.  

 Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο 
μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

 Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

 Tον τρόπο παραλαβής.  

 Tον τρόπο πληρωμής.  

 Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

 Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και 
εμπεριέχεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

 
 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται 
σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα 
αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές 
καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης 
ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα 
στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι 
προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο 
άρθρο 204. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο -.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία σύμβασης  (άρθρα 129 -133 του Ν. 

4412/2016) 
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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
2.Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή 
ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς ως 
όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  

3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση 
πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 
4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με 
τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Εάν τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η τμηματική παραλαβή των υλικών θα γίνεται εντός 5 ημερολογιακών ημερών 
από την ενημέρωση του αναδόχου από τον αρμόδιο κατά τόπον Αντιδήμαρχο ή 
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντηρήσεων και καθημερινότητας  και θα 
βεβαιώνεται  από την αρμόδια επιτροπή μετά από μακροσκοπικό και ποσοτικό 
έλεγχο.  
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του έτους 2019 
(31/12/2019) από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας 
προμήθειας. 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 
παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά 
κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους. 
 
Η πληρωμή της προμήθειας δύναται να ακολουθεί την τμηματική παράδοση 
αυτής όπως διαμορφώνεται με τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
της εργασίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Τμήμα Προμηθειών 

 

Άρθρο 11ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ  

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή 
μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  
 
Άρθρο 12ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα 
επιλυθούν με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια 
της Ρόδου. 
 

Ο συντάξας 

Κολεζάκης Αντώνης 

Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 

Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας Δ.Ε. Ρόδου 

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 
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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

Παράρτημα II 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Κατηγορία: αδρανή  υλικά 
 

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 

Προσφερθείσα 

τιμή μονάδος 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 

Προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1.  
Θραυστά Αδρανή υλικά 

της Π. Τ. Π 0155 3Α 
Μ3 

850   

2.  Γαρμπίλι 0,5-13 χιλ. Μ3 120   

3.  Χαλίκι 12-30 χιλ. Μ3 111   

4.  Σκύρα  Μ3 400   

5.  Άμμος λατομείου Β. Μ3 160   

6.  
Άμμος Λατομείου Α 

λευκός  
 

      Μ3 140   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 

                                                                              ΡΟΔΟΣ   /  /2019 

                                                                       Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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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. Γραφείο Ιστοσελίδας του  ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (για ανάρτηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου. 


