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Θέµα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                 (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου)

 

Ο Αντιδήµαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του 

2. Τις διατάξεις του 

3. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006

4. Το Π.∆.80/2016 

5. Την ανάγκη που προέκυ

φακέλων  δεµάτων  για τις ανάγκες των υπηρεσιών

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

νόµιµα στον κωδικό

ευρώ. 

7. Την απόφαση ∆ηµάρχου 

αρµοδιοτήτων. 

8. Το πρωτογενές αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ 

9. Το εγκεκριµένο αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ

10. Το προϋπολογισµό του ∆ήµου Ρόδου για το έ

εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασί

(αρθ.118 του Ν.4412/16) 

φακέλων  δεµάτων  για τις 

B. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών  

Γ. Ανακοινώνει τη 

έγγραφων προσφορών

Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
                                                                    Α∆Α    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος 01/04/2021
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

                                                     Αριθµ. Πρωτοκ:
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    

ΤΗΛ.: 2241035445 ΦΑΞ:2241039780 
Ελένη Μαράκα 

∆/ΝΣΗ: ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 3-5 

                        Προς:  Πίνακα αποδεκτών

                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ     1021/202

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου) 

έχοντας υπόψη: 

 Ν.3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 

 Ν. 4412/2016. 

209 του Ν. 3463/2006. 

Το Π.∆.80/2016 και Ν.4555/2018. 

ανάγκη που προέκυψε για υπηρεσίες Ταχυµεταφορών 

φακέλων  δεµάτων  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Ρόδου.

Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόµιµα στον κωδικό προϋπολογισµού 00-6221.0002 ποσού 

απόφαση ∆ηµάρχου 2093/28-09-2020 για την εκχώρηση των 

ωτογενές αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ 21REQ008293126 2021

Το εγκεκριµένο αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ 21REQ008364900 2021

Το προϋπολογισµό του ∆ήµου Ρόδου για το έτος 2021 του οποίου υπάρχει 

εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 00-6221.0002 ποσού 15.000,00 

Αποφασίζει 
η διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του ∆η

(αρθ.118 του Ν.4412/16) «για την υπηρεσία Ταχυµεταφορών 

φακέλων  δεµάτων  για τις ανάγκες των υπηρεσιών» του ∆ήµου Ρόδου

Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών   

διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης 

1 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

01/04/2021 

Αριθµ. Πρωτοκ: 2/15714 

αποδεκτών 

/2021    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

υπηρεσίες Ταχυµεταφορών courier) 

του ∆ήµου Ρόδου. 

Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

ποσού 7378,00 

για την εκχώρηση των 

8293126 2021-03-17. 

8364900 2021-03-31. 

του οποίου υπάρχει 

15.000,00 ευρώ. 

ας της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου 

Ταχυµεταφορών courier) 

του ∆ήµου Ρόδου . 

µε κατάθεση 

την πλέον 
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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάση τιµής 
(χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια ως κάτωθι: 

 

                      ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α Παροχή υπηρεσίας µ/µ Ποσότητα 
(περίπου) 

Τιµή άνευ 
φπα 24% 

Αξία άνευ φπα 
24% 

1 Ταχυµεταφορά(courier) 

φακέλων και µικροδεµάτων 

µέχρι 2 κιλά εντός νήσου 
Ρόδου 

τεµ  250 3,00€     750,00€ 

2 Ταχυµεταφορά(courier) 

φακέλων και µικροδεµάτων 

µέχρι 2 κιλά από πόλη σε 
πόλη σε όλη την Ελλάδα 

τεµ  1.200 4,00€       4.800,00€ 

3 

 

 

Ταχυµεταφορά φακέλων και 

δεµάτων άνω των 2 κιλών 
(µε έξτρα χρέωση κιλού 

σε όλη την Ελλάδα) 

κιλό  200 2,00€           400,00€ 

      

Συνολική αξία άνευ φπα 24%     5.950,00€ 

Φπα 24%     1.428,00€ 

Συνολική αξία µε φπα 24% 7.378,00€ 
 
       Ο οικονοµικός φορέας υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις πλην του 
Φ.Π.Α. ο οποίος θα βαρύνει το ∆ήµο.                      

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

Απευθείας Ανάθεσης του ∆ηµάρχου, µετά από έρευνα αγοράς και 

κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόµενους 

οικονοµικούς φορείς που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιλογή οικονοµικό φορέα είναι η παροχή 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. 
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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

 Η σύµβαση θα έχει διάρκεια για ένα χρόνο από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της. 
Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από το αρµόδιο όργανο θα διεξαχθεί την Πέµπτη 8 
Απριλίου 2021 και ώρα.  

   Οι προσφορές  θα κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο του ∆ήµου Ρόδου 

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

εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας της διαδικασίας δηλαδή την Τετάρτη 7 
Απριλίου 2021  µέχρι τις 2:00 µ.µ. Στην προκείµενη εκδήλωση 

ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

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 
∆ΗΜΟ ΡΟ∆ΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ καθώς και αναλυτικά τη 
διαδικασία (προµήθεια) στην οποία λαµβάνει µέρος. 
    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. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών   

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

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος µε απόδειξη.  

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

Ρόδου(για ανάρτηση του παρόντος µε απόδειξη στην επίσηµη 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρόδου).   

7. Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, τακτικά µέλη: α)Ελένη Μαράκα, 

β)Υπακοή Κακάκη, γ)Ειρήνη Βασίλα. 
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