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                                                                                                Ρόδος    19 / 02 /2020   
                                                                                   Αρ. Πρωτ:   264 

 
                        

  

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου Δ.Ο.Π) 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38-118  και γενικά τις διατάξεις του Ν.4412/16  

2. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

3. Το Π.Δ.80/2016. 

4. Την ανάγκη της εν θέματι προμήθειας, προς κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού 

Συσσιτίου   ΔΟΠ. 

5. Την εγγεγραμμένη πίστωση  στον  Κ.Α.:  15-6699.001 «Κυτία μιας χρήσης 

συσκευασίας φαγητού & Τσάντες μεταφοράς φαγητού συσσιτίου»  έτους 2020, 

συνόλου 19.871,00  ευρώ με φπα 

6. Την απόφαση Προέδρου αρ.19/2020 που εγκρίνει την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης  με ΑΔΑ: 6ΛΟΞΟΡΙ5-1ΙΙ 

7. Τα πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 20REQ006304930  για την εκτέλεση της 

προμήθειας  

8. Το υπ΄αριθμ. 258/18-02-2020  τεκμηριωμένο αίτημα 

9. Την αριθμ.87/18-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω7ΗΣΟΡΘ5-

ΦΘΘ 

10.  Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006309749 

11. Την απόφαση Δημάρχου 4617/2019 περί ορισμού Προέδρου Δ.Σ του Δ.Ο.Π  

 

Αποφασίζει 

 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο 

του Δ.Ο.Π «για την Προμήθεια κυτίων φαγητού μιας χρήσης & 

τσάντες μεταφοράς φαγητού» για το Δημοτικό Συσσίτιο του Δ.Ο.Π 

έτους 2020., ενδεικτικού προϋπολογισμού  δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσια 

εβδομήντα ένα ευρώ (19.871,00€) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑ  - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ      
 
Τμήμα  : Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρ 
Πληροφ. : Σοφία Παπαδοπούλου                                   
Τηλεφώνα : 22410-44600-44625 
Φαξ : 22410-44607 
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Β. 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  των κάτωθι ειδών : 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανωτέρω προμήθεια, είναι αυτή της 
Απευθείας Ανάθεσης από τον Πρόεδρο του ΔΟΠ, μετά από έρευνα αγοράς και 
κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές  που 
διαθέτουν τα ανωτέρω.  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει μέχρι  
του ποσού των #19.871,00#€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΚΑΕ 15-6699.001 
   
 
 

Α/
Α 

K.A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

ΠΟΣ
Ο 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ 

ΦΠΑ  
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  
ΜΕ ΦΠΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV 

1. 15-
6699. 
001 

Σκεύος 
αλουμινίου 
R28L   
 

Πακ 
(100τεμ) 

600 3,90 2.340,00 561,60 2.901,60 39221130-7 

2. 15-
6699. 
001 

Καπάκια  
σκεύους R28L 
 

Πακ. 
(100τεμ) 

600 1,25 750,00 180,00 930,00 39221130-7 

 
3. 

15-
6699. 
001 

Σκεύος 
αλουμινίου 
R43L   

Πακ. 
(100τεμ) 

1000 4,95 4.950,00 1.188,00 6.138,00 39221130-7 

4. 15-
6699. 
001 

Καπάκια 
σκεύους R43L 

Πακ. 
(100τεμ) 

1000 1,75 1.750,00 420,00 2.170,00 39221130-7 

 
5. 

15-
6699. 
001 

Kύπελλο  
μαύρο  με 
καπάκι 
(μικροκυμάτων) 
750γρ. 

Πακ. 
(50τεμ) 

800 6,50 5.200,00 1.248,00 6.448,00 39221130-7 

 
6. 
 

 
15-
6699. 
001 

 
Τσάντες  
νάιλον, με 
χούφτα  60cm 

 
Κιλ.  

 
150 

 
2,30 

 
345,00 

 
82,80 

 
427,80 

 
 
18939000-0 

7. 15-
6699. 
001 

Τσάντες νάιλον, 
με χούφτα  
50cm 

Κιλ.  300 2,30 690,00 165,60 855,60 18939000-0 

     ΣΥΝΟΛΟ        
          ΠΑΚ.:  
           ΚΙΛ.:      

 
4.000   
450 

 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ: 16.025,00€ 
ΦΠΑ 24% 3.846,00€ 

ΤΕΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  : 19.871,00€ 
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Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις :   
26 Φεβρουαρίου 2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στην ελληνική γλώσσα 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφορές με  ευθύνη του υποψηφίου, 
περιέχονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας ΔΟΠ, το αργότερο έως την ανωτέρω 
ημερομηνία και ώρα λήξης. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο 
τηλ.22410 44606 κ. Παπαδοπούλου Σοφία.    
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  :  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο 
την χαμηλότερη τιμή.  Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών θα διενεργηθεί 
κλήρωση μεταξύ αυτών για την ανάδειξη του αναδόχου. 

 Η υποβολή μόνο μιας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 
της διαδικασίας και την ανάθεση της σύμβασης.  

 Ο Δ.Ο.Π θα δεχθεί προσφορές  μόνο για το σύνολο όλων των ομάδων. 
 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο ορίζεται σε ένα  (1) χρόνο  από 
την υπογραφή της ή έως ότου ολοκληρωθεί η προμήθεια.  Ο ανάδοχος θα προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των προβλεπόμενων ειδών. 

Ο ανάδοχος  εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, 
ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης των 
ειδών υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην  τιμή μονάδος του 
συμβατικού τιμολογίου. 

Από τον ανάδοχο - μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Η δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας θα καλυφθεί εξολοκλήρου από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
στον κωδικό  προϋπολογισμού  ΚΑ 15-6699.001 του ΔΟΠ   οικονομικού έτους 2020. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως 
δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων  των άρθρων 73 & 
74 ν.4412/2016 (λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες  σύναψης δημοσιών 
συμβάσεων) προσκομίζονται : 
 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου . Η υποχρέωση αφορά  :α) στις 
περιπτώσεις φυσικών προσώπων ,β)εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, γ)στις 
περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας.  
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του 

Ν.4412/2016). 
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί 

εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου. 
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5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει, 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα 
και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία να δηλώνει 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. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να : 
I.    Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι 

αληθή και ακριβή. 
II.   Τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή είναι 

άριστης ποιότητας, καινούργια, αμεταχείριστα και σε αρνητική περίπτωση 
θα αντικαθίσταται το εκάστοτε είδος.  

 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
(άρθρα 73 και 74 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ.107 του 
ν.4497/2017) 
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  
Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
 
 
 
Διαδικασία παρακολούθησης- παραλαβή 
    

 Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθεια 
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής – κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα.  

 Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών διαπιστώσει ότι 
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιότητας και λοιπών χαρακτηριστικών 
όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική  έκθεση της παρούσας , τότε έχουν 
το δικαίωμα να μην παραλάβουν τα είδη και ο προμηθευτής θα είναι 
υποχρεωμένος, χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει κάθε 
απορριπτόμενο είδη άμεσα, μετά από υπόδειξη των μελών της , σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοσδήποτε έγγραφο, 
πιστοποιητικό ή στοιχεία  προς απόδειξη τήρησης των σχετικών 
ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών 
διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών , οποιοδήποτε χρονική στιγμή 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει 
απαραίτητο. 

 Η μεταφορά και εκφόρτωση των ειδών στον τόπο παράδοσης που θα 
υποδείξει ο Δ.Ο.Π  βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα είδη θα παραδοθούν, 
κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 
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Χρόνος – Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση τους θα πραγματοποιηθεί είτε εφ’ απαξ , είτε τμηματικά σύμφωνα 
πάντα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας στον χώρο:   
 -  Δημοτικό Συσσίτιο  Ερυθρού Σταυρού  6  
 
Τρόπος πληρωμής 

1.  H πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του 
100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους.  

2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την  Ταμειακή Υπηρεσία του 
Δήμου 

 
Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τι ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί 
της καθαρής αξίας, οι οποίες έχουν ως εξής :  
Α. 

 με κράτηση ύψους 0,07% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας  
Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων(άρθρο 375 του Ν.4412/2016) 

 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% 
 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 

Β. 

 με κράτηση ύψους 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π) (άρθρο 347 Ν.4412/16) 

  3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% 
 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 

 
 

Γ. 
      Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια 

αγαθών (άρθρο 64 του Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013), όπως 
ισχύει. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον Δ.Ο.Π 

 

Δημοσιότητα 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης δημοσιεύεται  στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) σύμφωνα με τα αρ.38 
και 66 του Ν.4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 57654.  
Η παρούσα Πρόσκληση, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ.4 του αρ.2 
του Ν.3861/2010, επίσης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου 
 
Εφαρμοστέο  Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του  Ν.3463/2006 
(Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 209), του Ν. 
4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
Τυχόν διαφορές μεταξύ Δ.Ο.Π. και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιλύονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών 
και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις 
σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό 
Δωδεκανήσου  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 
μεταξύ τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών.  
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 Ο Πρόεδρος   

  

Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος  
Αντιδήμαρχος Δ.Ρ  
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