
 

 
 

   

                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                       

                                                         ΑΔΑ :ΩΒ2ΡΩ1Ρ-Ρ69 
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                     

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                         ΡΟΔΟΣ, 20/03/2020 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ: 22410-35445                                               Αριθ. Πρωτ.: 2/14514 

 

                                                          ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   

 

ΘΕΜΑ: 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την προμήθεια Σκυροδέματος Δ.Ε. Ρόδου 

 

        O Αντιδήμαρχος  Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια Πρόχειρου  διαγωνισμού για  την 
προμήθεια Σκυροδέματος Δ.Ε. Ρόδου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών  
 
Η Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.973,20 συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α και θα βαρύνει το  Κωδικό  Αριθμό  Εξόδου Κ.Α. 30-6662.0008.0002  με ποσό 
69.973,20 €  
 

 Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή μέχρι  τις 31/12/2020. Προβλέπεται εξάμηνη(6) 

παράταση αυτής με τη σύμφωνη γνώμη και των 2 πλευρών χωρίς αλλαγή της αξίας της.  

Η ακριβής ποσότητα κατά τύπο σκυροδέματος μπορεί να διαφέρει εντός του έτους μεταξύ των δύο 

ειδών. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβεί το 

συμβασιοποιημένο. 
  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο  του Δήμου Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας  1, 

Ρόδος, 85100), το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού 

δηλαδή την 02/04/2020 και ώρα 14:00 μ.μ., 

    Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που βρίσκεται στα γραφεία 
του τμήματος προμηθειών Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος,  Τ.Κ. 85100  τηλ. 22410-35445 την Παρασκευή 
03/04/2020 και ώρα 13:00 μ.μ. κατά  την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και 
αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 
          Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 
προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία του τμήματος προμηθειών Καποδιστρίου 3-5 
Ρόδος στον κ. Κανάκα Εμμανουήλ.   
    Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες 
κρατήσεις. 
Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως και τη 
Παρασκευή 03/04/2020.                                

 

                                                                    - Ο -  

                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                                                                                            ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 



 

 
 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών  

2. Διεύθυνση Οικονομικών Δήμου Ρόδου 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Λογιστήριο (Τμήμα Εξόδων) 

5. Επιμελητήριο Δωδεκανήσου 

6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ( για ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων) 

7. Γραφείο Υποστήριξης Ιστοσελίδας του Δήμου  Ρόδου (για ανάρτηση στην επίσημη Ιστοσελίδα του 

Δήμου). 

8. ΠΑΥΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

9. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

10. ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

 

 


