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ΤΗΛ: 2241035445                                                       
 Email: gantonatos19@gmail.com                                     

 

 

                                                                                                    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1462/2020 

 

 

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

στον κωδικό προϋπολογισμού 30/6661.0007.0003. 

6. Την απόφαση Δημάρχου 4452/2019 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

7. Το αίτημα 6/24264/2020 για τη συγκεκριμένη προμήθεια που προηγήθηκε 

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 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

(30/6661.0007.0003) έτους 2020». 

 

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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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Τα υλικά κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου 

δηµοσίων συµβάσεων CPV: 03419000-0 Ξυλεία, 03419100-1 

Προϊόντα Ξυλείας, 44191100-6 Κόντρα πλακέ. 

 

NUTS III EL 421 
   Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια ειδών ξυλείας Δ.Ε. Αφάντου»      

                 

  Τα προς προμήθεια υλικά είναι :    

 

ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 18 ΜΜ 

ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΟΞΙΑ 18ΜΜ 

ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΟΞΙΑ 8 ΜΜ 

ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 18 ΜΜ 

ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 8 ΜΜ 

ΧΑΡΤΟΦΟΡΜΑΙΚΑ 

ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ 
7,5Χ15Χ4,80 

ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ 
5Χ15Χ480 

ΜΟΥΡΕΛΑΝΕΣ 5Χ5Χ4,00 

ΜΟΥΡΕΛΑΝΕΣ 3,5Χ5Χ4,00 

ΤΑΒΛΕΣ 10 ΕΚΑΤΟΣΤΑΧ4ΜΕΤΡΑ 

ΤΑΒΛΕΣ 12 ΕΚΑΤΟΣΤΑΧ4ΜΕΤΡΑ 

ΜΑΔΕΡΙΑ 25ΕΚΑΤΟΣΤΑΧ4ΜΕΤΡΑ 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 20 ΧΙΛ 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 15 ΧΙΛ 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΛΣΗΣ 10 ΧΙΛ 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 
9.982,00  €  ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2019 στον κωδικό με Κ.Α. δαπανών 
Κ.Α. 30-6661.0007.0003. Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το 

ελεύθερο εμπόριο. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη 
μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών στην αποθήκη του Δήμου. 

 Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη 

επιβάρυνση και θα πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του από τον 
κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Προϊστάμενο Τμήματος 

Συντηρήσεων και Καθημερινότητας ΔΕ Ρόδου. Η εκτέλεση της προμήθειας 
της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 118 περί Απευθείας Ανάθεσης κατόπιν 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την 
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οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων 

των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 

9.982,00  €   (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 και ειδικότερα: 
Από τον Κ.Α. 30-6661.0007.0003 με εγγεγραμμένο ύψος τα 10.000,00 

ευρώ. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Τεχνικές προδιαγραφές 
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα διαθέτουν τα 
σχετικά κατά περίπτωση, πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία θα 

κατατεθούν στην Υπηρεσία εφόσον ζητηθούν. Θα ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του κανονισµού ξυλείας της ΕΕ (άδεια FLEGT ή CITES) περί 

απαγόρευσης διάθεσης παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας ή προϊόντων 
ξυλείας. Θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων ΕΛΟΤ, ISO και DIN 
για τις µεθόδους δοκιµών, προσδιορισµό των ιδιοτήτων, δοκιµές 

αξιολόγησης, αποτελέσµατα και περιεκτικότητα των πρώτων υλών. Οι 
ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
 
Συγκεκριμένα ζητούνται : 
Δομική Ξυλεία 
Α. Πριστή ή πριονωτή ξυλεία προέρχεται απευθείας από κορμούς απλά 
αποφλοιωμένους μετά την υλοτόμηση. 
Β. Τα τεμάχια που προκύπτουν από την πριστή ξυλεία είναι τα ακόλουθα: 
- δοκοί ορθογωνικής διατομής 
- καδρόνια και μισοκάδρονα, που είναι επιμήκη τεμάχια ορθογωνικής διατομής με 
μικρή διαφορά μεταξύ πλάτους και πάχους 
- σανίδες, που είναι επιμήκη πεπλατυσμένα μέλη με ορθογωνική διατομή πλάτους 
πολύ 
μεγαλύτερου από το πάχος 
- πλάκες 
- οροφοπήχεις 
 
Γενικά 
Η δομική ξυλεία μπορεί να είναι είτε μαλακή (προέρχεται από βελονόφυλλα 
κωνοφόρα δένδρα), είτε σκληρή (προέρχεται από πλατύφυλλα δένδρα).  
Συνηθέστερη χρήση σε οικοδομικές εργασίες βρίσκει η μαλακή δομική ξυλεία, ενώ η 
σκληρή ξυλεία βρίσκει εφαρμογή στις κατασκευές δαπέδων και επίπλων. 
Οι διαφορές μεταξύ δένδρων του ίδιου είδους οφείλεται στην ηλικία τους, στην καλή 
ή κακή θρέψη τους, στις κλιματικές συνθήκες και στη θέση του δένδρου στο δάσος. 
Τα κυριότερα ελαττώματα που εμφανίζονται στα διάφορα είδη ξύλου, τα οποία, σε 
συνδυασμό με τις ιδιότητες κάθε είδους, προσδιορίζουν την ποιότητα και την 
ακαταλληλότητα του ξύλου για τις διάφορες χρήσεις, είναι τα ακόλουθα: 
- Οι ρόζοι προκαλούν ελάττωση της αντοχής του, εμφάνιση κηλίδων στις βαφές κ.α. 
Όσο 
περισσότερους ρόζους εμφανίζει ένα ξύλινο στοιχείο τόσο χαμηλότερης ποιότητας 
είναι. 
- Οι ελικοειδείς ίνες («στριμμένα νερά») αποτελούν σοβαρό ελάττωμα, όταν 
εμφανίζονται σε 
σανίδες ή καδρόνια και είναι μια από τις κύριες αιτίες στρέβλωσης (πετσκάρισμα) 
κατά την 
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ξήρανσή τους. Για τη στρογγυλή ξυλεία δεν αποτελούν ελάττωμα. 
- Η «έκκεντρη καρδιά» (δακτύλιοι με μεταβαλλόμενο πάχος, έκκεντρα 
τοποθετημένοι) που 
δημιουργεί ασύμμετρη διάταξη ινών και κατά συνέπεια ανομοιόμορφες ιδιότητες. 
- Οι ρωγμές, οι οποίες διακρίνονται σε εσωτερικές, που δημιουργούνται στο δένδρο 
πριν την 
κοπή του, και σε εξωτερικές, που δημιουργούνται μετά την κοπή του δένδρου. 
Ένα ξύλινο στοιχείο για να είναι καλής ποιότητας πρέπει: 
- Να έχει ευθείες ίνες («ίσια νερά»), λεπτές και πυκνές που προχωρούν παράλληλα 
προς τη 
μεγάλη διάσταση του, χωρίς απότομές αλλαγές της κατεύθυνσης τους. 
- Να μην έχει ρόζους, ή στην περίπτωση που έχει λίγους ρόζους, αυτοί να είναι 
μικροί και 
συνδεμένοι με το ξύλο. 
- Να μην έχει ρωγμές παράλληλες ή κάθετες προς τις ίνες. 
- Να έχει ζωηρό χρώμα και να μην εμφανίζει κηλίδες που μπορεί να προέρχονται 
από σήψη 
(άναμμα). 
- Να έχει ευχάριστη οσμή. 
- Να είναι ξηρό και να παρουσιάζει ελαστικότητα χωρίς να σπάζει. 
- Να αποδίδει ξηρό ήχο όταν χτυπιέται με το σφυρί, ένδειξη ότι δεν προέρχεται από 
γερασμένο 
δένδρο, ότι δεν έχει εσωτερικές ρωγμές και ότι είναι εντελώς ξηρό. 
 
Γενικά Πρότυπα για την Ξυλεία 
Α. Η ανομοιογένεια της μάζας του ξύλου (επάλληλα στρώματα ινών) διαφοροποιεί 
τις ιδιότητες του ξύλου που εξαρτώνται από την κατεύθυνση των ινών. 
Β. Η πυκνότητα του ξύλου επηρεάζει το ειδικό βάρος του, τη σκληρότητα, τις 
μηχανικές αντοχές και την υγροαπορροφητικότητα (όσο αραιότερο είναι το ξύλο, 
τόσο πιο υγροαπορροφητικό είναι). Για τις κατασκευές ενδείκνυται η χρήση ξύλων 
μεγάλης πυκνότητας. 
Γ. Η σκληρότητα του ξύλου εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε υγρασία. Τα ξύλα 
με πυκνές ίνες και μικρή περιεκτικότητα σε υγρασία είναι σκληρότερα. Η επιφάνεια 
του ξύλου που είναι κάθετη προς 
την κατεύθυνση των ινών παρουσιάζει μεγαλύτερη σκληρότητα από αυτήν που είναι 
παράλληλη προς την κατεύθυνση των ινών. 
Δ. Η μέγιστη αντοχή σε θλίψη και εφελκυσμό εμφανίζεται όταν οι εξωτερικές 
δυνάμεις δρουν 
παράλληλα προς την κατεύθυνση των ινών, ενώ η μικρότερη εμφανίζεται σε γωνία 
45ο προς την κατεύθυνση των ινών. Η μέγιστη αντοχή σε κάμψη και διάτμηση 
εμφανίζεται όταν η εξωτερική δύναμη δρα σε διεύθυνση κάθετη προς τις ίνες. 
Ε. Το ξύλο έχει γενικά μεγάλη ελαστικότητα, η οποία διαφέρει ανά είδος ξυλείας και 
εξαρτάται από τη διάταξη των ινών, από τη διεύθυνση της φορτίζουσας δυνάμεως, 
από την περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία κ.λ.π. 
Στ. Το ξύλο έχει μεγάλη ικανότητα πρόσληψης και απόδοσης υγρασίας 
(υγροσκοπικότητα). Τα πιο μαλακά ξύλα είναι πιο υγροσκοπικά από τα σκληρά. 
Ζ. Η συρρίκνωση και η συστολή του ξύλου εξαρτάται από το βαθμό υγρασίας του. 
Η ολική 
συρρίκνωση κυμαίνεται από 5% - 20%. 
Η. Το ξύλο για τα ξύλινα πλαίσια και τις ξύλινες στέγες; Ακολουθεί το DIN 4071 – 1 
και θα πληρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
- μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό 18% 
- ανοχή διαστάσεων διατομής ± 1% 
- θα φέρει εσοχές μικρότερες από το 10% της μικρότερης διάστασης της διατομής 
και 
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ορθογωνισμένες στις εμφανείς περιοχές. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ 
υγρασία ξύλου 8-10% 
προδιαγραφές ξυλείας 
α)υποτόνηση DIN 1052 
β)καταλληλότητα: DIN 4074 – GROUP 1-2 
προδιαγραφές συγκόλλησης 
α) αντοχή δεσμών κόλλας: DIN.EN 204-D4 
β) αντοχή σε υγρασία: DIN 68705 AW 
γ) αντοχή σε θερμότητα: WaH 91>7N/MM2 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 
78ΜΜ Χ 128, 148,180,220ΜΜ 
95ΜΜ Χ 95, 140,160,200ΜΜ 
117ΜΜ Χ 117, 157ΜΜ 
 
ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ 
 
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: Σουηδία , Φινλανδία, Ρωσία, Σλοβενία και Ρουμανία. 
ΧΡΗΣΕΙΣ 
Η ξυλεία Ελάτης χρησιμοποιείται κυρίως στην οικοδομή (πχ. τάβλες, μαδέρια, 
λατάκια), στη 
κατασκευή στεγών (πχ. καδρόνι, σκουρέτα), ως γεμίσματα σε πόρτες (πχ. μαδέρια) 
και τέλος ως πρώτη ύλη για την παραγωγή επενδύσεων (ραμποτέ) ή πατωμάτων 
καθώς και στην παραγωγή σύνθετης – συγκολλητής ξυλείας. 
 
ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ 
Οι ιδιότητες των ξύλων διακρίνονται σε φυσικές, όπως το χρώμα , η στιλπνότητα, η 
υφή, η σχεδίαση καθώς και σε μηχανικές όπως η πυκνότητα, η αντοχή σε κάμψη, 
εφελκυσμό, θλίψη, τριβή και κρούση. 
Οι παραπάνω ιδιότητες καθορίζουν τις χρήσεις τους σε διάφορες κατασκευές. 
ΕΙΔΗ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 
Η παραγόμενη πριστή ξυλεία προέρχεται από αυστηρά επιλεγμένους κορμούς. 
 
ΥΓΡΗ ΞΥΛΕΙΑ 
ΑΞΕΦΑΡΔΙΣΤΗ Ή ΗΜΙΞΕΦΑΡΔΙΣΜΕΝΗ: Χαρακτηρίζεται η ξυλεία η οποία 
προέρχεται από τηνκατά μήκος κοπή των κορμοτεμαχίων, χωρίς από την μία 
τουλάχιστον πλευρά να αφαιρεθεί το καμπύλο μέρος του κορμού. 
ΞΕΦΑΡΔΙΣΜΕΝΗ: Χαρακτηρίζεται η ξυλεία η οποία και στις δύο πλευρές της κάθε 
πλάκας 
αφαιρείται η παραφέλλα, έτσι ώστε και δύο πλευρές της κάθε πλάκας να είναι 
παράλληλες. 
ΞΕΦΑΡΔΙΣΜΕΝΗ STANDARD 2 D: Χαρακτηρίζεται η Πριστή ξυλεία , όπου οι δύο 
διαστάσεις της πλάκας είναι σταθερές και καθορισμένες σε συμφωνία με τον πελάτη 
και η τρίτη διάσταση ελεύθερη. 
ΞΕΦΑΡΔΙΣΜΕΝΗ STANDARD 3 D: Χαρακτηρίζεται η Πριστή ξυλεία , όπου οι τρεις 
διαστάσεις της πλάκας είναι σταθερές και καθορισμένες σε συμφωνία με τον πελάτη 
. 
ΞΥΛΕΙΑ ΣΕ ΒULLS: Χαρακτηρίζεται η Πριστή Ξυλεία σε πλάκες, με τη διαφορά ότι 
δεν αφαιρούνται τα ελαττώματα και οι λειψάδες των πλακών κατά τη μέτρηση 
ΣΤΕΓΝΗ ΞΥΛΕΙΑ (Ξυλεία Στεγνωτηρίου) 
ΞΕΦΑΡΔΙΣΜΕΝΗ 
ΞΕΦΑΡΔΙΣΜΕΝΗ Νο 20: Ξυλεία στεγνωτηρίου Νο. 20 χαρακτηρίζεται η ξυλεία ,της 
οποίας το τελικό 
ποσοστό της υγρασίας του ξύλου είναι 20 %. 
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ΑΤΜΙΣΤΗ: Άτμιση είναι η διεργασία εκείνη, όπου το ξύλο υποβάλλεται σε 
επεξεργασία ατμού νερού, 
επί ορισμένο χρονικό διάστημα , σε κορεσμένη ατμόσφαιρα και σε υψηλή 
θερμοκρασία. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΤΜΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 
Επιτυγχάνεται ομοιόμορφο χρώμα ξύλου 
Επιτυγχάνεται σταθερότητα στις διαστάσεις. 
Σκοτώνονται έντομα και μύκητες 
Ευκολότερη επεξεργασία. 

 

Πίνακας: Γενικά Πρότυπα για την Ξυλεία (Πρότυπα 
τεύχη Γ.Γ.∆.Ε.) 

 

# Τίτλος Πρότυπο 

1 2 3 

1 Σύµβολα για ξυλεία και προϊόντα µε βάση το ξύλο ΕΛΟΤ ΕΝ 1438 

2 Ξυλεία: Βασικές Αρχές δειγµατοληψίας DIN 52182 

3 Ξυλεία: Προσδιορισµός φαινόµενης πυκνότητας DIN 52183 

4 Ξυλεία: Προσδιορισµός της περιεχόµενης υγρασίας DIN 52184 

5 Ξυλεία: Προσδιορισµός αντοχής σε θλίψη παράλληλα µε τις 
ίνες 

DIN 52185 

6 Ξυλεία: ∆οκιµή σε κάµψη DIN 52186 

7 Ξυλεία: Προσδιορισµός αντοχής σε διάτµηση κατά την 
κατεύθυνση των ινών 

DIN 52187 

8 Ξυλεία: Προσδιορισµός αντοχής σε εφελκυσµό κατά την 
κατεύθυνση των ινών 

DIN 52188 

9 Ξυλεία: ∆οκιµή σε θλίψη κάθετα προς την κατεύθυνση των 
ινών 

DIN 52192 

10 Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – Ορισµός των 

κατηγοριών επικινδυνότητας της βιολογικής προσβολής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 335 

11 Αντοχή Ξύλου και προϊόντων ξύλου – Φυσική 
ανθεκτικότητα του συµπαγούς ξύλου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 350 

12 Ανθεκτικότητα ξύλου και προϊόντων µε βάση το ξύλο – 

Φυσική ανθεκτικότητα του συµπαγούς ξύλου – Οδηγός 

απαιτήσεων ανθεκτικότητας ξύλου για χρήση ανάλογα µε τις 
κατηγορίες επικινδυνότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 460 

13 Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – προσδιορισµός 
απόδοσης των συντηρητικών ξύλου προληπτικής χρήσης 
µέσω βιολογικών δοκιµών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 599 

14 ∆οµική Ξυλεία: Κατηγορίες αντοχής µε βάση το είδος και 
την οπτική ταξινόµηση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1912 

15 ∆οµική Ξυλεία: Κατηγορίες Αντοχής ΕΛΟΤ ΕΝ 338 

16 ∆οµική Ξυλεία – Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών 
τιµών των µηχανικών ιδιοτήτων και της πυκνότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 384 

17 ∆οµική Ξυλεία συνδεόµενη µε πολλαπλές συναρµογές – 
Απαιτήσεις επίδοσης και ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 385 

18 ∆οµική Ξυλεία – Ταξινόµηση – Απαιτήσεις για πρότυπα 
οπτικής ταξινόµησης σύµφωνα µε την αντοχή 

ΕΛΟΤ ΕΝ 518 

19 ∆οµική Ξυλεία – Ταξινόµηση – Απαιτήσεις για την ξυλεία 

που ταξινοµείται από µηχανή σύµφωνα µε την αντοχή της 
και για µηχανές ταξινόµησης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 519 

20 ∆οµική Ξυλεία: Κωνοφόρα και Πεύκη - µεγέθη, επιτρεπτές 
αποκλίσεις 

ΕΛΟΤ ΕΝ 336 

21 ∆οµική και συγκολλητή ξυλεία: Προσδιορισµός της αντοχής 
σε διάτµηση των µηχανικών ιδιοτήτων κατακόρυφα στις ίνες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1193 

22 ∆οµική και συγκολλητή ξυλεία: Προσδιορισµός ορισµένων 
µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 408 
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23 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία - Ορολογία ΕΛΟΤ ΕΝ 844 

24 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: Μέθοδος µέτρησης 

διαστάσεων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1309 

25 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: Μέθοδος µέτρησης 
ιδιοτυπιών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1310 

26 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία – Μέθοδος µέτρησης 
βιολογικής φθοράς 

ΕΝ 1311 

27 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: προσδιορισµός του µεγέθους 
παρτίδας πριστής ξυλείας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1312 

28 Πριστή ξυλεία: Επιτρεπόµενες αποκλίσεις και προτιµώµενα 
µεγέθη 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1313 

29 Κριτήρια αξιολόγησης συµµόρφωσης παρτίδας πριστής 
ξυλείας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12169 

30 Πριστή ξυλεία – Κατάταξη φυλλοβόλων µε βάση την 
εµφάνιση: ∆ρυς και Οξυά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 975 - 1 

31 Σκληρή στρογγυλή ξυλεία: ∆ιαστασιολογική ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 1315 

32 Σκληρή στρογγυλή ξυλεία: Ποιοτική ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 1316 

33 Ποιοτική Ταξινόµηση στρογγυλής µαλακής ξυλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1927 

 
 

Σηµείωση: Σε περίπτωση που η προσφερόµενη τιµή θα είναι ίδια αλλά 
διαφορετικά υλικά θα υπερισχύσει το υλικό µε τις καλύτερες τεχνικές και 

ποιοτικές προδιαγραφές, οι οποίες θα προκύπτουν από τα 
προσκοµιζόµενα τεχνικά φυλλάδια. 

 
Γενικοί όροι: 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά η οποία θα 
πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνη µε τη µελέτη και τις ισχύουσες 

τεχνικές προδιαγραφές, µε ποινή αποκλεισµού από τη διεκδίκηση 
της αντίστοιχης προµήθειας σε περίπτωση µη συµφωνίας. 

2. Η Υπηρεσία δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η 

ποιότητα του δεν ανταποκρίνεται στο πνεύµα της παρούσας 
µελέτης. Υλικά που είναι ελαττωµατικά, αλλοιωµένα, 

ληξιπρόθεσµα, φθαρµένα, διαβρωµένα ή παραποιηµένα θα 
αποµακρύνονται µε πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του 
Αναδόχου. 

3. Η Υπηρεσία, έχει το δικαίωµα να ζητήσει ανά πάσα στιγµή 
δοκιµιοληψία και διενέργεια ελέγχων σε πιστοποιηµένο εργαστήριο 

αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση των υλικών 
ως προς τις απαιτήσεις της παρούσης. 

4. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στα σηµεία που θα υποδείξει η 

ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ του Δήμου Ρόδου θα γίνεται κάθε φορά µε φροντίδα 
και επιβάρυνση µε τα έξοδα προετοιµασίας, µεταφοράς και 

φορτοεκφόρτωσης από τον ανάδοχο προµηθευτή. 
 

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

Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου, 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  
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α                           Ε Ι Δ Ο Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

    ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ)  ΚΟΣΤΟΣ 

            

1 ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 18 ΜΜ (3,66Χ1,83) ΤΕΜ 9 60 540 

2 ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΟΞΙΑ 18ΜΜ (3,66Χ1,83) ΤΕΜ 5 55 275 

3 ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΟΞΙΑ 8 ΜΜ (3,66Χ1,83) ΤΕΜ 5 35 175 

4 ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 18 ΜΜ (3,66Χ1,83) ΤΕΜ 15 40 600 

5 ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 8 ΜΜ (3,66Χ1,83) ΤΕΜ 5 35 175 

6 ΧΑΡΤΟΦΟΡΜΑΙΚΑ ΣΜΑΛΤΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 3ΜΜ(2,80Χ1,83) ΤΕΜ 15 15 225 

7 ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ 7,5Χ15Χ4,80 Μ3 2 480 960 

    8 ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ 5Χ15Χ480 Μ3 2 480 960 

9 ΜΟΥΡΕΛΑΝΕΣ ΑΠΛΑΝΙΣΤΕΣ 5Χ5Χ4,00 ΤΕΜ 20 5 100 

10 ΜΟΥΡΕΛΑΝΕΣ ΑΠΛΑΝΙΣΤΕΣ 3,5Χ5Χ4,00 ΤΕΜ 20 4,5 90 

11 ΤΑΒΛΕΣ 10Χ2,2 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Χ 4ΜΕΤΡΑ Μ3 2 370 740 

12 ΤΑΒΛΕΣ 12Χ2,2  ΕΚΑΤΟΣΤΑ Χ 4ΜΕΤΡΑ Μ3 1 375 375 

13 ΜΑΔΕΡΙΑ 25 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Χ4 ΜΕΤΡΑ Μ3 3 420 1260 

14 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 21 ΧΙΛ (2,50Χ1,25) ΤΕΜ 15 55 825 

15 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 15 ΧΙΛ (2,50Χ1,25) ΤΕΜ 10 40 400 

16 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΗΣ 10 ΧΙΛ (2,50Χ1,25) ΤΕΜ 10 35 350 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 8.050 € 

  

ΦΠΑ 24% 1.932,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 9.982,00 € 

 

 

Επιπλέον: 

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

διαγωνισμού και όχι για μέρος αυτής.  

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

καθορισθείσες τιμές.  

3. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2020. 

4. Ο υποψήφιος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί με όλους τους 

όρους της Πρόσκλησης.  

5. Επιπλέον, κατά την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται η προσκόμιση: 

6. φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  

7. καθώς και ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, το 

οποίο να έχει εκδοθεί μέχρι και 3 μήνες πριν από την πρόσκληση (το ποινικό 

μητρώο), ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική 
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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.  

8. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο 

οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του), (άρθρο 93 του 

Ν.4412/2016)  

9. Το έντυπο τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο, προσφοράς». Οι 

συμμετέχοντες σαν έντυπο οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης. 

10. Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

11. Αρμόδια Υπηρεσία για τη διεκπεραίωση της προμήθειας είναι η ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ 

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 85100 ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 09/07/2020 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 και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Αντιδήμαρχο ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ 

2. Τμήμα Καθημερινότητας ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 

5. Γραφείο Υποστήριξης Ιστοσελίδας Δήμου Ρόδου, για ανάρτηση στην 

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