
1 

 

Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                                ΨΠΨΘΩ1Ρ-ΙΨΣ 

                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος,  13/11/2019 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                            Αριθμ. Πρωτοκ: 2/61704 

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

ΠΛΗΡ: Γεράσιμος Αντωνάτος                                 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΤΗΛ: 2241035445                                                       

                                               

 

                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 5395/2019 

 

 

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 30/6276.0001. 

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 δαπάνες 

εκκενώσεων λυμάτων βόθρων Δήμου Ρόδου (30/6276.0001) έτους 2019». 

 

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 Ζητούμενες υπηρεσίες Ενδεικτική 
ποσότητα 

(δρομολόγια) 

Ενδεικτική 
τιμή άνευ 

 φπα 

Συνολική 
αξία 

άνευ φπα 
 

1 Εκκενώσεις λυμάτων 

βόθρων ΔΕ Ιαλυσού, 

Ρόδου, Καλιθέας, Αφάντου, 

Φαληρακίου  

 

130 

 

 

 

50 6500 

2 Εκκενώσεις λυμάτων 

βόθρων ΔΕ, Καμείρου-

Πεταλουδών Κρεμαστής, 

Σορωνής και Έμπωνας, 

καθώς και των γύρω 

περιοχών 

 

50 

 

 

70 3500 

3 Εκκενώσεις λυμάτων 

βόθρων δ.δ. Μαλώνας, 

Μάσαρης, και ΔΕ Λίνδου, Ν. 

Ρόδου Αρχαγγέλου, 

Καταβιάς και των γύρω 

περιοχών 

 

37 

 

120 4440 

Συνολική αξία άνευ φπα 24% 14.440 

 

φπα 24% 3.465,60 

 

Συνολική αξία με φπα 24% 17.905,60 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Η μεταφορά των λυμάτων αφορά όλες τις περιοχές του Δήμου και θα 

γίνει από ΙΧ βυτιοφόρα. Τα σημεία που υπάγονται στην παρούσα 

διαδικασία είναι νηπιαγωγεία, κτήρια του Δήμου, και ότι άλλο εμπίπτει 

στις αρμοδιότητες του Δήμου κατά το έτος 2019.  

2. Σε κάθε τιμολόγιο που θα υποβάλλεται στο Δήμο θα υπάρχει από το 

μειοδότη, αναλυτικό ημερολόγιο εργασιών, καθώς και βεβαίωση του 

υπεύθυνου υπαλλήλου του Δήμου ότι πραγματοποιήθηκε η 

συγκεκριμένη εκκένωση των λυμάτων. 

3. Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά για το σύνολο της 

υπηρεσίας. Προσφορές για μέρος της υπηρεσίας θα απορρίπτονται.  

4. Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την εκκένωση των 

λυμάτων αυθημερόν και το αργότερο μέσα σε 8 ώρες από τη στιγμή 

που θα ειδοποιηθεί. Αν χρειαστεί η εκκένωση των λυμάτων θα γίνει και 

Σαββατοκύριακο.  

5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα(1) χρόνο από την υπογραφή 

της.  

6. Οι ανωτέρω τιμές είναι τελικές (πλην φπα) και ανεξάρτητες από ώρα, 

αργίες, βλάβες ή Σαββατοκύριακα.  
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7. Ο Δήμος μπορεί, τελικά, να προμηθευτεί μέρος των ανωτέρω 

ποσοτήτων, όχι όμως λιγότερο του 50% συνολικά. 

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

ανωτέρω καθορισθείσες τιμές.  

9. Το cpv της παροχής υπηρεσίας είναι το 90460000-9. 

10. Ο συμμετέχων στη διαδικασία προμηθευτής, τέλος, θα πρέπει να 

αποδείξει στην προσφορά του με κάθε νόμιμο τρόπο ότι κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού έχει στην ιδιοκτησία του, με μίσθωση ή 

συνεκμεταλλεύσιμα, τουλάχιστον 2 βυτιοφόρα  για το έτος 2019, 

καθόσον οι ανάγκες εκκένωσης των λυμάτων κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες είναι ιδιαιτέρως πιεστικές.  

11. Στην περίπτωση που δεν επαρκούν τα δρομολόγια μιας ενότητας (πχ 

Ρόδου) του ανωτέρω πίνακα, δύναται να χρησιμοποιηθούν δρομολόγια 

που περισσεύουν από μία άλλη ενότητα (πχ Ν. Ρόδου), χωρίς όμως να 

μεταβληθεί το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. 

 

 

� 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 το οποίο να έχει εκδοθεί μέχρι και 3 μήνες πριν από 

την πρόσκληση,  ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 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, εφόσον υπάρχει υποχρέωση, στο αντίστοιχο Επιμελητήριο για 

το έτος 2019. 

� Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

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

� Ο συμμετέχων για τη συμπλήρωση της προσφοράς του θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

τον πίνακα της παρούσης πρόσκλησης. 

� Τέλος, μαζί με το φάκελο συμμετοχής του ο συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει και 

usb το οποίο θα περιέχει σε έγγραφο του word την οικονομική προσφορά του προς 

διευκόλυνση της Υπηρεσίας. Ρητά δηλώνεται ότι για την κατακύρωση θα ληφθεί 

υπόψη η έγγραφη προσφορά. 
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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 

ΠΕΜΠΤΗ 21/11/2019 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 Tεχνικών Υπηρεσιών 

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 Υποστήριξης Ιστοσελίδας Δήμου Ρόδου, για ανάρτηση στην 

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