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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                                    Α∆Α:Ψ6ΞΨΩ1Ρ-ΝΓΝ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος19-02-2020 

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ                                                      Αριθµ. Πρωτοκ: 2/8821 

∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΗΛ.: 2241035445 ΦΑΞ:2241039780 

Πληροφορίες: Ελένη Μαράκα 

∆/ΝΣΗ: ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 3-5 

Τ.Κ. 85100 ΡΟ∆ΟΣ 

 

                                                             Προς: . Πίνακα αποδεκτών 

 

                                       

                               ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ     501/2020      
 

Θέµα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                 (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου) 

 

 

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.∆.80/2016 και Ν.4555/2018. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012.  

6. Τις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 

269/2017, 311/2017 και 313/2017. 

7. Την ανάγκη που προέκυψε για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών ∆.Ε. 

Ατταβύρου του ∆ήµου Ρόδου. 

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

νόµιµα στον κωδικό προϋπολογισµού 30-6662.0001.0011ποσού 

19.840,00 ευρώ. 

9. Την απόφαση ∆ηµάρχου 4452/17-09-2019 για την εκχώρηση των 

αρµοδιοτήτων. 

10. Το πρωτογενές αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ 20REQ006292754 2020-02-14. 

11. Το εγκεκριµένο αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ 20REQ006308393 2020-02-18. 

12. Το προϋπολογισµό του ∆ήµου Ρόδου για το έτος 2020 του οποίου υπάρχει 

εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α 30-6662.0001.0011ποσού 20.000,00 

ευρώ. 

 

Αποφασίζει 
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Τμήμα Προμηθειών 

 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου 

(άρθρου 118 του Ν. 4412/16) «για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών 

της ∆.Ε. Ατταβύρου» του ∆ήµου Ρόδου . 

B. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών   

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), για την προµήθεια ως κάτωθι: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

  

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

(χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

ΔΑΠΑΝΗ(χω

ρίς 

Φ.Π.Α.) 

  

1 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 15 

kqr 

Τεμ. 300 2,85€ 855,00 € 

2 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 50 

kqr 

Τεμ. 240 6,80€ 1.632,00 € 

3 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 

kqr 

Τεμ. 10 6,50€ 65,00 € 

4 

ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ 

ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 kqr 

Τεμ. 40 6,85€ 274,00 € 

5 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ 1 ΣΤΡΩΣΗΣ 

ΣΕ ΣΑΚΟ ΤΩΝ 30 kqr 

Τεμ. 20 6,85€ 137,00 € 

6 ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 

KG 

Τεμ 100 1,65€ 165,00 € 

7 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kq. 

Τεμ 30 14,50€ 435,00 € 

8 Τσιμεντόπλινθοι 39X15X19cm. Τεμ. 500 0,65€ 325,00 € 

9 Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου Τεμ. 20 18,60€ 372,00 € 

10 ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ (Φ8-Φ25) Kg 3000 1,30€ 3.900,00 € 

11 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ92 Τεμ. 90 14,50€ 1.305,00 € 

12 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ131 Τεμ. 80 22,95€ 1.836,00 € 

13 

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ από γαλβανισμένο σύρμα 

σκληρό, πάχους τουλάχιστον 2,7mm, 

πονταριστό, με παραλληλόγραμμο μάτι 

περίπου 10Χ5, ύψους 1,80 μ. και μήκους 20μ 

Τεμ. 60 48,50€ 2.910,00 € 

14 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΥΨΟΥΣ 2Μ 

Τεμ. 200 7,00€ 1.400,00 € 

15 

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ8 

βάρους 2 kg και μήκους περίπου 200μ 

Τεμ. 10 4,50€ 45.00 € 

16 Κόλλα πλακιδίων  συσκευασία 25κιλ. Τεμ. 20 11,00€ 220,00 € 

17 Αρμόστοκος συσκευασίας 5 κιλ. Τεμ. 20 6,20€ 124,00€ 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 16.000,00€ 

ΦΠΑ 24% 3.840,00€ 

Σύνολο με ΦΠΑ 19.840,00€ 

 

 

Παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών 
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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

 

 

1 

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ 

ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 15 

kgr 

Ασβέστης σε πολτό, περιεκτικότητας σε νερό ≤70% και 

≥45% κολλώδης υφής χωρίς ξένες προσμίξεις και ξερά άλατα 

ασβεστίου, Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι καλά 

σβησμένος και ωριμασμένος στις εγκαταστάσεις του 

παραγωγού ή του προμηθευτή. Θα παραδοθεί  σε σάκους 

σύμφωνα με την μελέτη.. 

2 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 

ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 50 

kgr 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΥΡΟ  ΤΥΠΟΥ PORTLAND ΤΩΝ 

50 KG  Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου 

Portland, θα αναγράφει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, 

δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων 

ΕΛΟΤ  ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. 

Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων 

ποιότητας για τις ποσότητες που παραδίδονται, εάν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. Ο έλεγχος που μπορεί να ζητηθεί είναι 

με επιβάρυνση του προμηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια 

από τις παραδιδόμενες ποσότητες δεν πληρεί τις 

προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και 

επιβάλλεται η αντικατάστασή της.Τσιμέντο με 

ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή 

σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα 

γίνεται αποδεκτό. 

3 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ 

ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ  ΤΩΝ 25 

kgr 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΕΥΚΟ  ΤΥΠΟΥ PORTLAND ΤΩΝ 

25 KGΤο τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου 

Portland, θα  θα αναγράφει  το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

CE.Tο τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους 

σάκους, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι  σχισμένοι και 

δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων 

θα είναι το ίδιο  

Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων 

ποιότητας για τις ποσότητες που παραδίδονται, εάν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. Ο έλεγχος που μπορεί να ζητηθεί είναι 

με επιβάρυνση του προμηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια 

από τις παραδιδόμενες ποσότητες δεν πληρεί τις 

προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και 

επιβάλλεται η αντικατάστασή της. Τσιμέντο με 

ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή 

σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα 

γίνεται αποδεκτό. 

4 

ΕΤΟΙΜΟ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 

ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ 

ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 kgr 

Έτοιμος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, που απαιτεί μόνο την 

προσθήκη νερού για την κατασκευή του "χοντρού χεριού" 

του σοβά. Πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες 

- Έχει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα.- Πολύ καλή 

εργασιμότητα- Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική 

χρήση. συσκευασία 25 kg και πριν την εφαρμογή του 

αναμιγνύεται με την προσθήκη νερού. Πιστοποιημένο με τη 

σήμανση CE. 

5 

ΕΤΟΙΜΟΣ 

ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ 1 

ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟ 

ΤΩΝ 30kgr 

Έτοιμος σοβάς σε συσκευασία των 30Kgr, Κοκκομετρία: 0 - 

1 mm  και σε κάθε περίπτωση να φέρει σήμανση CE.  

6 
ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ 
ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 KG  

 Άμμος θαλάσσης λεπτόκοκκη ,  σε σάκους των 25 κιλών 

7 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 

ΔΟΜΙΚΩΝ 

Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο, έτοιμο 

επισκευαστικό κονίαμα, ενός συστατικού, για δομικές 

επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών και γεωμετρίας 

φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, υψηλών 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ αντοχών (θλιπτική αντοχή 28 ημερών τουλάχιστον 70 

N/mm2) με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας κλάσης R4. Για 

πάχη ανάπτυξης 10–50 mm.  Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα 

ή φραγκόφτυαρο. 

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE, και να 

είναι σύμφωνα µε το αντίστοιχο μέρος του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.  

Συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.   

8 

Τσιμεντόπλινθοι 
39Χ15Χ19cm. 

Οι τσιμεντόπλιθοι θα είναι διαστάσεων 39Χ15Χ19cm 

αρίστης ποιότητας, , Οι τσιμεντόλιθοι πρέπει να 

συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και 

να είναι ελεγμένοι και εγκεκριμένοι ως προς τη συστολή 

ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες 

περιβάλλοντος Και πάντως Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες,  

9 

Τσιμεντοσωλήνες Φ40 
του ενός μέτρου 

Οι τσιμεντοσωλήνες θα είναι διαμέτρου Φ40 μήκους ενός 

μέτρου αρίστης ποιότητας, πρέπει να συνοδεύονται από το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας,Και πάντως Σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

10 

 
 

ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

(Φ8-Φ25) 

Xάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 

κατηγορίας B500Cσε ευθύγραμμες ράβδους. 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε 

χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα 

υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 

οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους 

των ράβδων βάσει ζυγολογίου 

11 

 

ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 

Τ92 

Πλέγμα σχάρας Τ92 διαστάσεων 5,00Χ2,15, από χάλυβα 

κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 ή από χάλυβα με 

χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2 με 

βρόχους τετραγωνικού σχήματος  

12 

ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 

Τ131 

Πλέγμα σχάρας Τ131 διαστάσεων 5,00Χ2,15, από χάλυβα 

κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 ή από χάλυβα με 

χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2 με 

βρόχους τετραγωνικού σχήματος . 

13 

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ 

ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Κουλούρες  πλέγματος  περίφραξης από γαλβανισμένο 

σύρμα σκληρό, πάχους τουλάχιστον 2,7mm, πονταριστό, με 

παραλληλόγραμμο μάτι περίπου 10Χ5, ύψους 1,80 μ. και 

μήκους 20 μ. Θα πρέπει να φέρει σήμανση CE. 

14 

ΠΑΣΣΑΛΟΙ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 

2Μ 

Πάσσαλοι στήριξης πλέγματος ύψους 2μ διατομής 40χ40χ4 

(σιδηρογωνιές πάχους 4 χιλ) 

15 
ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ8 

Κουλούρες σύρμα γαλβανιζέ Φ8, για στήριξη πλέγματος, 

βάρους 2 kg και μήκους περίπου 200μ. Το γαλβάνισμα είναι 

κατά ΕΝ 10244-02, Class C, και να είναι άνω των 50 gr/m2 

16 

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΕ 

ΣΑΚΙΑ ΤΩΝ 25 KG 

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με υψηλή αρχική και τελική 

αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και μεγάλο 

ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλη για συγκολλήσεις 

πλακιδίων παντός τύπου, εφαρμογή σε οποιοδήποτε 

υπόστρωμα δαπέδου ή τοίχου τσιμεντοειδούς βάσης, 

εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, ανθεκτική σε υγρό 

περιβάλλον και μεγάλη αντοχή στον παγετό.  Χρόνος 

αποθήκευσης υλικού 12 μήνες από την ημερομηνία 

παραγωγής 

Σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

17 Αρμόστοκος πλακιδίων Αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος με 
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σε σακιά των 5 κιλών πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Σύμφωνα με τους όρους και 

τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 

       Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις Υπηρεσίες του ∆ήµου και τα  έξοδα  
   µεταφοράς τους βαρύνουν  τον προµηθευτή. 
       Ο προµηθευτής υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α.          
   που θα βαρύνει το ∆ήµο.                      

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

Απευθείας Ανάθεσης του ∆ηµάρχου, 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 ∆ήλωση 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.  

� Επιπλέον, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση 

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 

µέρη της προµήθειας της πρόσκλησης. 

� Η σύµβαση θα έχει διάρκεια µέχρι 31/12/2020. 

� Για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες πρέπει να καταθέσουν 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (εγγεγραµµένος φορέας 

επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου), µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς. 

 

   Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στο 

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

35445 µέχρι και την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11 π. 

µ.(καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών). Στην προκείµενη 

εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 
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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

    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 ∆ήµου 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 ∆ήµου µας από 

σήµερα έως και την ηµέρα της διαδικασίας. 

 

 

 

                                            Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

                                                  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Οικονοµικών 

3. Τµήµα Προµηθειών  του ∆ήµου Ρόδου 

4. ∆.Ε. Ατταβύρου Τµήµα Συντηρήσεως και Καθηµερινότητας. 

5. Επιµελητήριο ∆/σου.  

6. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για άµεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος µε απόδειξη.  

7. Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης ∆ήµου 

Ρόδου(για ανάρτηση του παρόντος µε απόδειξη στην επίσηµη 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρόδου). 

8. Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, τακτικά µέλη: α)Αργύρης Ηλίας, 

β)Μαυρουδή Ευαγγελία, ∆εληγιαννάκη Ευσταθία(∆.Ε. Ατταβύρου).                                                                                                                              


