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                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ        
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                           Ρόδος   01/07/2020 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                     
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                               Αριθ. Πρωτ:  2/30833 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΗΛ:2241035445                                                  

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   1461 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                        (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

για «Προμήθεια ειδών ξυλείας Δ.Ε. Καμείρου» 

 

 

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(Νόμος Καλλικράτη.) 

2. Το Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 

3. Νόμος 3463/2006 άρθρο 209 

4. Το Π.Δ.80/2016 

5. Το Ν. 4555/2018 πρόγραμμα Κλεισθένης  

6. Την απόφαση 4452 (17/09/2019) του Δημάρχου για την εκχώρηση των 

αρμοδιοτήτων. 

7. Το άρθρο 6 παράγραφος 14 του Ν.4071/2012 

8. Tις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 

269/2017, 311/2017 και  313/2017 

9. Το πρωτογενές αίτημα του  ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006900335  2020-06-22 

10. Την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί. 

11. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚHΜΔΗΣ 20REQ006938585 2020-06-29 

Την αναγκαιότητα για την όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.Ε.: 30-
6661.0007.0009 «Προμήθεια ειδών ξυλείας Δ.Ε. Καμείρου» ποσού 10.000,00 
ευρώ για το έτος 2020.  
 

 

 
 

 

 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου των 
τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικών τιμών για «Προμήθεια ειδών ξυλείας Δ.Ε. 
Καμείρου» ποσού 9.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί 
από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 και ειδικότερα, από τον 
Κ.Α : 30-6661.0007.0009 «Προμήθεια ειδών ξυλείας Δ.Ε. Καμείρου»» ποσού 
10.000,00 
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Β. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων 
προσφορών.  
Η εκτέλεση της προμήθεια  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 
οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των 
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 

  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προμήθεια για «Προμήθεια ειδών ξυλείας Δ.Ε. 
Καμείρου»  Για την προμήθεια από το Δήμο,, λαμβάνεται υπόψη ότι δεν υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση όμοιας ή ομοειδούς δαπάνης για τη Δ.Ε. Καμείρου   στον 
προϋπολογισμό του έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του 
Ν. 4071/2012.  
 
Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε 9.920,00  € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2020 και ειδικότερα, από τον Κ.Α :  30-6661.0007.0009 «Προμήθεια ειδών ξυλείας 
Δ.Ε. Καμείρου» ποσού 10.000,00 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

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 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Με  τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της «Προμήθειας ειδών ξυλείας Δ.Ε. 
Καμείρου»  
Συγκεκριμένα  τα υπό προμήθεια υλικά θα παραμείνουν στην αποθήκη προκειμένου 
να αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του Δήμου οι ανάγκες της καθημερινότητας  
στην Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ  και πιο συγκεκριμένα μικροσυντηρήσεις και επισκευές σε 
σχολικά και δημοτικά κτίρια,  σε δημοτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 9.920,00€ 
ευρώ  με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του 
οικονομικού έτους 2020  στον Κ.Α.: 30.6661.0007.0009 
Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 
 
Οι Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνικής Έκθεσης. 
 
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 
οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των 
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 
 
Το ύψος του ΚΑΕ μαζί με τον γενικό ΚΑΕ όμοιας-ομοειδούς δαπάνης εμπίπτει στα 
χρηματικά όρια της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 
το Ν. 4412/2016. 
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  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 

 

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 
Καμείρου. 
 
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 
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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 
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. 
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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 πληροί 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 
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. 
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ΕΙΔΗ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 
Η παραγόμενη πριστή ξυλεία προέρχεται από αυστηρά επιλεγμένους κορμούς. 
 
ΥΓΡΗ ΞΥΛΕΙΑ 
ΑΞΕΦΑΡΔΙΣΤΗ Ή ΗΜΙΞΕΦΑΡΔΙΣΜΕΝΗ: Χαρακτηρίζεται η ξυλεία η οποία 
προέρχεται από την κατά 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 %. 
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. 

ΑΔΑ: 9ΚΝ6Ω1Ρ-3Φ4



7 

 

 

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 - µμεγέθη, 
επιτρεπτές 
Αποκλίσεις 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
336 

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 
1193 
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22 ∆οµική και συγκολλητή ξυλεία: Προσδιορισµός 
ορισµένων 
µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
408 

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 
παραποιημένη 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 το Τµήµα 
Προμηθειών του ∆ήµου Ρόδου, θα γίνεται κάθε φορά µε φροντίδα και 
επιβάρυνση µε τα έξοδα προετοιµασίας, µμεταφοράς και 
φορτοεκφόρτωσης από τον ανάδοχο προμηθευτή. 
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      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Κατηγορία:  

CPV: 03419000-0 Ξυλεία, 03419100-1 Προϊόντα Ξυλείας,  

44191100-6 Κόντρα πλακέ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α                           Ε Ι Δ Ο Σ 

ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

    ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ)  ΚΟΣΤΟΣ 

            

1 

ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 18 

ΜΜ (3,66Χ1,83) ΤΕΜ 5 60 300 

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 5 40 200 

5 

ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 8 ΜΜ 

(3,66Χ1,83) ΤΕΜ 5 35 175 

6 

ΧΑΡΤΟΦΟΡΜΑΙΚΑ 

ΣΜΑΛΤΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 

3ΜΜ(2,80Χ1,83) ΤΕΜ 5 15 75 

7 

ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ 

ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ 7,5Χ15Χ4,80 Μ3 1 480 480 

8 

ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ 

ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ 5Χ15Χ480 Μ3 1 480 480 

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 3 370 1110 

12 

ΤΑΒΛΕΣ 12Χ2,2  ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

Χ 4ΜΕΤΡΑ Μ3 2 375 750 

13 

ΜΑΔΕΡΙΑ 25 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Χ4 

ΜΕΤΡΑ Μ3 2 420 840 

14 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ 21 ΧΙΛ 

(2,50Χ1,25) ΤΕΜ 40 55 2200 

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 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 8.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.920,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 9.920,00 € 
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Η αξιολόγηση της προσφοράς/ών θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 
Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος μεταφοράς 
και παράδοσης στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου όπως ορίζουν οι 
όροι της Τεχνική Έκθεσης. 

 
Οι προβλεπόμενες ποσότητες κατ’είδος δύνανται να μεταβληθούν μεταξύ τους 
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου κατά +/- 10% χωρίς να αυξηθεί το συνολικό 
οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.  
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                              ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς το Δήμο Ρόδου 

Τεχνική Έκθεση............../2020. (αριθμός πρωτοκόλλου) 
Κατηγορία:  

CPV: 03419000-0 Ξυλεία, 03419100-1 Προϊόντα Ξυλείας,  
44191100-6 Κόντρα πλακέ. 

 

Α/Α                           Ε Ι Δ Ο Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

  

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

    ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ 

           

1 ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 18 ΜΜ (3,66Χ1,83) ΤΕΜ 5  

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

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

4 ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 18 ΜΜ (3,66Χ1,83) ΤΕΜ 5  

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

6 

ΧΑΡΤΟΦΟΡΜΑΙΚΑ ΣΜΑΛΤΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 

3ΜΜ (2,80Χ1,83) ΤΕΜ 5 

 

7 

ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ 

7,5Χ15Χ4,80 Μ3 1 

 

8 ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ 5Χ15Χ480 Μ3 1 

 

9 ΜΟΥΡΕΛΑΝΕΣ ΑΠΛΑΝΙΣΤΕΣ 5Χ5Χ4,00 ΤΕΜ 20  

10 ΜΟΥΡΕΛΑΝΕΣ ΑΠΛΑΝΙΣΤΕΣ 3,5Χ5Χ4,00 ΤΕΜ 20  

11 ΤΑΒΛΕΣ 10Χ2,2 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Χ 4ΜΕΤΡΑ Μ3 3  

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

13 ΜΑΔΕΡΙΑ 25 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Χ4 ΜΕΤΡΑ Μ3 2  

14 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 21 ΧΙΛ 

(2,50Χ1,25) ΤΕΜ 40 

 

15 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 15 ΧΙΛ 

(2,50Χ1,25) ΤΕΜ 10 

 

16 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΗΣ 10 ΧΙΛ 

(2,50Χ1,25) ΤΕΜ 10 

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 ΦΠΑ 24% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                    ΡΟΔΟΣ   /    / 2020 

 
 

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που θα προσκληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον 
πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών του Τιμολογίου 
της Τεχνικής Έκθεσης και να τη συνοδεύει από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της μελέτης. 
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ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο- Αντικείμενο της προμήθειας 
Με  τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της «προμήθειας ειδών ξυλείας Δ.Ε. 
Καμείρου» Συγκεκριμένα  τα υπό προμήθεια υλικά θα διατίθενται σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΜΕΙΡΟΥ προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται από τα συνεργεία της Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ για την αντιμετώπιση 
συντηρήσεων και επισκευών σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, σε δημοτικές 
εγκαταστάσεις και δημοτικά κτήρια. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο- Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) 
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] –  

8.Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 
9. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των 
διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 
10. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
11. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο –Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
i) Η Σύμβαση 
ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 
ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.920,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει 
απευθείας με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 
με την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον έναν 
οικονομικό φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.  

Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του 
άρ.73 και του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως 
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη Δήλωση αντ’αυτού, πιστοποιητικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την 
παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. 
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή 
για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της 
τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται 
στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής 
μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το 
έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης. 
Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των 
όρων της Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς και ότι τα είδη που θα 
προμηθεύσει τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές . 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο . ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δημόσιας 
σύμβασης προμηθειών, η τιμή της προμήθειας  δίνεται ανά μονάδα, όπως 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

α) η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονομικοί φορείς (ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες) προσφέρουν ποσοστό 
έκπτωσης για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό της Τεχνικής Έκθεσης 
γ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, 
υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή 

 
2)Σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση,  η οικονομική προσφορά κατατίθεται 
για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών  επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας 
αρχής,  για κάθε υποψήφιο προμηθευτή. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η 
συνολική  προσφορά του προμηθευτή για τα υπό προμήθεια είδη θα παραμένει 
σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή 
μέχρι την εκτέλεση και οριστική παραλαβή της υπηρεσίας έως 31 Δεκεμβρίου 2020 
και τη βεβαίωση από την αρμόδια Επιτροπή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με ότι 
προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.  
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3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
 
4) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την 
τιμή ανά μονάδα της Δημοτική Ενότητας  χωρίς ωστόσο οι επιμέρους τιμές των 
υπηρεσιών κατά ενότητα να επηρεάζουν καθοιονδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της 
προσφοράς του η οποία γίνεται σύμφωνα με το συνολικό ποσό επί του Γενικού 
εκτιμώμενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 
 
5)Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 ημερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, 
σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους 
οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστημα.  
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης 
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι για ακόμη 30 ημέρες.  Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί 
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο :  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Η κατάθεση προσφορών μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα γίνει κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης 
της Οικονομικής Υπηρεσίας με καθορισμένη προθεσμία. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος μέσα.  

3. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν ή 
να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

4. Προσφορές που υποβάλλονταi  εμπρόθεσμα χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή 
πρόσκληση από την υπηρεσία προμηθειών παραλαμβάνονται και αξιολογούνται 
κανονικά. 

5. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση 
είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά 
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, 
όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.  

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση 
της, σύμφωνα με το άρθρο 102.  
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γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102.  

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, 
δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.  

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, 
και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων.  

στ) Προσφορά υπό αίρεση.  

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, 
προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα 
έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η 
κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 

η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό παροχή υπηρεσιών όπως 
προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά 

θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως 
ορίζεται στην παρούσα ΣΥ 

ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
1.Σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν 
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες συμβάσεων με απευθείας 
ανάθεση.  Συνεπώς προτείνεται για την υποβολή προσφοράς της παρούσας τεχνικής 
έκθεσης να μη προβλεφθεί εγγύηση συμμετοχής ώστε να ενισχυθεί ο 
ανταγωνισμός με την προσέλκυση υποψήφιων προμηθευτών. 
Ομοίως προτείνεται και η μη κατάθεση Εγγύησης καλής εκτέλεσης καθώς πρόκειται 
για προμήθεια η οποία παρέχεται τμηματικά και η οποιαδήποτε διακοπή της δεν 
κρίνεται ότι μπορεί να επιφέρει ουσιώδη ζημία για το Δήμο.  
 

Άρθρο 10ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016) 

Σύμφωνα με τις δυνατότητες των κριτηρίων επιλογής κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 και 
σύμφωνα με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση 
προβλέπεται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν: 

Α) για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι 
ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου 
Επιμελητηρίου (εγγεγραμμένος φορέας επαγγελματικού ή εμπορικά 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. 

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου 
ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής 
επάρκειας . 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ισχύουν συμπληρωματικά με τα έγγραφα που 
πρέπει να προσκομισθούν σε κάθε προσφορά σε κάθε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο εκάστοτε συμμετέχων δεν εμπίπτει 
στις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού.   
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ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, 
υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα του Δήμου εντός 10 ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που 
απαιτείται. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία 
υπογραφής της σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη του έτους 2020. 
 
Η τιμή μονάδας των ειδών της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη 
διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 
αναθεώρηση. 
Ο Προμηθευτής  υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων 
φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. 
που βαρύνει το Δήμο. 
Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α.) 
 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του 
νόμου 4412/16. 
 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

 Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

 Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 
συμβαλλόμενους.  

 Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

 Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

 Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

 Την συμφωνηθείσα τιμή.  

 Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

 Εις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης 
κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

 Τον τρόπο παραλαβής.  

 Τον τρόπο πληρωμής.  

 Τις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

 Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και 
εμπεριέχεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 
(άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα 
φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον 
ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν 
να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της 
και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα 
εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ 
από τη διαδικασία σύμβασης  (άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 
1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
2.Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται 
τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  
και 130 του ίδιου Νόμου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι 
όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 
4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε 
οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Εάν τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παραλαβή της προμήθειας θα είναι τμηματική και για τις ποσότητες που κάθε φορά 
θα προκύπτουν από τις ανάγκες παρεμβάσεων των συνεργείων του Δήμου. Η 
τμηματική παραλαβή των ποσοτήτων θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου μετά από μακροσκοπικό 
και ποσοτικό έλεγχο.  
Υπηρεσία παρακολούθησης για την εκτέλεση της σύμβασης είναι το Τμήμα 
Συντηρήσεων & Καθημερινότητας της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου 
 
Για τα είδη και τις ποσότητες της τμηματικής κάθε φορά παραλαβής οι εντολές 
παραγγελίας θα δίνονται από την οργανική μονάδα παρακολούθησης της εκτέλεσης 
της σύμβασης (Τμήμα Συντηρήσεων & Καθημερινότητας Δ.Ε Καμείρου) υπό την 
εποπτεία του αρμόδιου Κατά τόπον Αντιδημάρχου. 
 
Ο Δήμος έχει δικαίωμα να μεταβάλει τις  επιμέρους ποσότητες κατά είδος έως 
+/- 10 % ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στη διάρκεια του έτους , 
αυξάνοντας τη μία ποσότητα και μειώνονται μία άλλη, καθώς δεν είναι δυνατή 
η απόλυτη ακρίβεια πρόβλεψης των ποσοτήτων στην εξέλιξη ενός ολόκληρου 
έτους. Σε κάθε περίπτωση η συνολική ποσότητα προμήθειας δεν μπορεί να 
ξεπερνά σε οικονομικό αντικείμενο το συνολικό οικονομικό συμβατικό 
αντικείμενο. 
 
Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τα όρια που ορίζονται ρητώς στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου. 
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται   από την υπογραφή του συμφωνητικού 
της παρούσας προμήθειας και σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη του έτους 2020. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
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γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν 
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το 
στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
εργασίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 16ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ  
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  
 
Άρθρο 17ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με 
τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια της 
Ρόδου. 
 
 
 

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία, 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.  

 Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα 

αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης β) ότι 

δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου  1α 

έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016  

 για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό του 
οικείου Επιμελητηρίου (εγγεγραμμένος φορέας επαγγελματικού ή εμπορικά 
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. 

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 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 

 

 Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης θα 

πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 13 Ιουλίου  και ώρα 10:00π.μ. 

 

    Οι προσφορές  θα κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου 

στην οδό Πλατεία Ελευθερίας  αριθ. 1 μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας δηλαδή την  Παρασκευή 10 Ιουλίου 

2020 μέχρι τις 14:00 μ.μ. Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν 

και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
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 Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του αναλυτικά 

τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνα, Α.Φ.Μ. φαξ 

email.κ.λ.π.) και επίσης θα αναγράφει «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ καθώς και αναλυτικά τη διαδικασία στην οποία λαμβάνει 

μέρος. 

Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και  στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου μας έως την ημερομηνία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.        

                                                                                       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

4. Επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής Δ.Ε. Καμείρου (Μαρίνος 

Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος του Λαός Ιωάννη, Γιορδαμνής 

Παναγιώτης, Παπαστεργής Μιχαήλ) 

5. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας 

6. Τμήμα Προμηθειών 

7. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη 

                                                                                                  

                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
                                                                          ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
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