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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος  05/11/2019 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτοκ: 2/59924 

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

ΠΛΗΡ: Γεράσιμος Αντωνάτος                                     ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΤΗΛ: 2241035445                                                       

                                               

 

 

                                                                                                    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 5253/2019 

 

 

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. 

5. Την ανάγκη που προέκυψε για τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

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

στον κωδικό προϋπολογισμού 10/6635.0001.0004 ποσού 21.000 ευρώ. 

7. 21. Την απόφαση Δημάρχου 4452/2019 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

8. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

9. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου «για την 

προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τη δε Λίνδου, Δήμου Ρόδου 2019 

(10/6635.0001.0004)». 

 

B. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ως κάτωθι: 
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Α/Α 

 

ΠΡΟΙΟΝ Μ/Μ ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 Σφουγγαρίστρα vetex απλή απορροφητική  

 

τεμ 500 1,50 750 

2 Υδροχλωρικό οξύ (άκουα φόρτε) υγρής 

μορφής, 500 ml 

 

τεμ 500 0,60 300 

3 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων  

5 λίτρων 

 

τεμ 50 5,00 250 

4 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων, υγρό 4 

λίτρων 

 

τεμ 100 3,00 300 

5 Κρεμοσάπουνο χεριών, αρωματικό με 

βαλβίδα, 300 ml, κομπλέ 

 

τεμ 1.000 1,40 1400 

6 Αποσμίνη υγρό, συσκευασίας 900 ml 

 

τεμ 500 3,50 1750 

7 Υγρό καθαρισμού τζαμιών με ψεκαστήρα, 

500 ml 

 

τεμ 200 1,50 300 

8 Σκόνη πλυσίματος ρούχων στο χέρι 450 

γραμμ 

 

τεμ 300 2,20 660 

9 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 15 κιλών 

 

τεμ 40 26,00 1040 

10 Σκούπα ψάθινη με ξύλινο κοντάρι 

πεζοδρομίου με σκληρή επιφάνεια 

 

τεμ 500 4,50 2250 

11 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 4 

λίτρων 

 

τεμ 100 7,00 700 

12 Χαρτί κουζίνας ρολό, απορροφητικό, λευκό 

500 γραμμ. 100% χαρτομάζας 

 

τεμ 2000 0,85 1700 

13 Χλωρίνη 4 λίτρων 

 

τεμ 500 2,00 1000 

14 Συρματάκια κουζίνας σε φωλιά ανοξείδωτα, 

‘τύπου nana’ 

 

τεμ 300 0,80 240 

15 Γάντια κουζίνας κίτρινα, ελαστικά διάφορα 

μεγέθη 

 

ζεύγος 400 0,80 320 

16 Κάδος σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη, 

κομπλέ 

 

τεμ 50 4,00 200 

17 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές αντοχής, 

έγχρωμες ή μαύρες(όχι άσπρες), 60χ80cm, 

κιλό 1000 1,90 1900 
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τουλάχιστον 13 σακούλες/κιλό 

 

18 

 

Τσάντες νάιλον με χούφτα, 80 κιλό 300 3,60 1080 

19 Χαρτί υγείας δίφυλλο με βάρος 110 γραμμ 

τουλάχιστον, 100% χαρτόμαζας 

 

τεμ 2.500 0,30 750 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

16.890 

 

ΦΠΑ 24% 

4.053,60 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

20.943,60 

 

Επιπλέον: 

1. Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά για όλη την ποσότητα του διαγωνισμού 

και όχι για μέρος αυτής.  

2. Ο Δήμος μπορεί, τελικά, να προμηθευτεί μέρος των ανωτέρω ποσοτήτων, όχι όμως 

λιγότερο του 50% συνολικά. 

3. Επίσης, ο Δήμος δεν θα δεχθεί προσφορές που θα υπερβαίνουν τις ανωτέρω 

καθορισθείσες τιμές.  

4. Ο Δήμος δύναται να προμηθευτεί τα κατωτέρω υλικά  τμηματικά και ο μειοδότης είναι 

υποχρεωμένος να εκτελεί τις εκάστοτε παραγγελίες αυστηρά μέσα σε δύο(2) 

ημερολογιακές ημέρες από την εκάστοτε έγγραφη εντολή της Δνσης Καθαριότητας.  Αν  

δεν συμβεί τούτο, τα υλικά δεν θα παραλαμβάνονται. 

5. Το cpv της προμήθειας είναι το 39224300-1 

6. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι και τις 31/12/2019.  

7. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των υλικών στη ΔΕ ΛΙΝΔΟΥ βαρύνουν 

αποκλειστικά το μειοδότη. 

 

 

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της Απευθείας 

Ανάθεσης του Δημάρχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή 

είναι η προμήθεια να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην 

παρούσα.  

 Ο υποψήφιος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί με όλους τους όρους 

της Πρόσκλησης.  

 Επιπλέον, κατά την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται η προσκόμιση: 

 φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  

 καθώς και ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου το 

οποίο να έχει εκδοθεί μέχρι και 3 μήνες πριν από την πρόσκληση, ότι δεν υπάρχει 

εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1, δ) 

τρομοκρατικά εγκλήματα) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

 Βεβαίωση εγγραφής του στο αντίστοιχο Επιμελητήριο για το έτος 2019. 
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 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 Ο συμμετέχων πρέπει να δώσει προσφορά για το σύνολο των ειδών της 

πρόσκλησης. 

 

 

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 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/11/2019 στις 09.00 πμ (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, στo Γεράσιμο Αντωνάτο.  

 

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. Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου 

6. Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 

7. Γραφείο Μηχανογράφησης (κ. Πανά Χρήστο, κ. Αρετή), για ανάρτηση 

στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 
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