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                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

                                                               

                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                    ΑΔΑ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος 16/06/2021 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                      Αριθμ. Πρωτοκ:2/29122 

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΗΛ.: 2241035445 ΦΑΞ:2241039780 

Πληροφορίες: Ελένη Μαράκα 

Δ/ΝΣΗ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5 

Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

                                                     Προς: Πίνακα αποδεκτών 

 

                                       

                               ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ    2147/2021      

 

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 και Ν.4555/2018. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, άρθρο 53 παρ.3α.  

6. Την ανάγκη που προέκυψε για την Περίθαλψη-Στείρωση-Σήμαση και 

καταγραφή αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ρόδου. 

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

νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 00-6495.0030 ποσού 24.000,00 

ευρώ. 

8. Την απόφαση Δημάρχου 2093/28-09-2020 για την εκχώρηση των 

αρμοδιοτήτων. 

9. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 21REQ008413377 2021-04-06. 

10. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 21REQ008468459 2021-04-15. 

11. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2021 του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00-6495.0030 ποσού 24.000,00 ευρώ. 

 

Αποφασίζει 
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A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου 

(αρθ.118 του Ν.4412/16) «για την υπηρεσία Περίθαλψη-Στείρωση-

Σήμαση και καταγραφή αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Δήμου Ρόδου . 

B. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών   

Γ. 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 ως κάτωθι: 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Α. Στείρωση, σήμανση με microchip και ηλεκτρονική καταγραφή, 
αποπαρασιτισμός και εμβολιασμός. 
Η περισυλλογή και η επανένταξη θα γίνεται από τη φιλοζωική οργάνωση Ρόδου 
που έχει και την ευθύνη του κυνοκομείου και η ανίχνευση της Leishmaniaspp 
και erlichia θα γίνεται από την κτηνίατρο του Δήμου. Η υπηρεσία αφορά 

αδέσποτα σκυλιά και αδέσποτες γάτες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Ρόδου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:  
 
1. Στείρωση 

a. Στείρωση. Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται 
από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα και απαιτεί τη χρήση 
αναισθητικών. Τα ζώα που στειρώνονται παραμένουν στο κτηνιατρείο μέχρι την 
αποθεραπεία τους. Στο διάστημα αυτό τους παρέχεται τροφή και φαρμακευτική 
αγωγή σύμφωνα με τις ανάγκες τους κατά την κρίση του υπεύθυνου 
κτηνιάτρου. 

b. Στειρώνονται θηλυκά και αρσενικά  ζώα. Τα θηλυκά με ολική 
ωοθηκοϋστερεκτομή και τα αρσενικά με εκτομή των όρχεων.   
 
2. Αποπαρασίτωση 

Όπως η κτηνιατρική επιστήμη καθορίζει και με χρήση των εγκεκριμένων 
φαρμακευτικών σκευασμάτων για έκτο και έσω αποπαρασίτωση. 
 
3.Αντιλυσσικός εμβολιασμός αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Τα ζώα εμβολιάζονται για τον ιό της λύσσας και κατόπιν,  παραδίδει 
εγγράφως στην κτηνίατρο του Δήμου βιβλιάρια με την καταγραφή των ζώων που 
εμβολίασε με κολλημένες τις αυτοκόλλητες ετικέτες των εμβολίων που 
χρησιμοποίησε και την αντιστοίχηση  του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσης του 
κάθε εμβολιασμένου ζώου στο βιβλιάριο. 

Για τα ζώα που εμβολιάζονται κατά αυτόν τον τρόπο και φέρουν ήδη 
ηλεκτρονική σήμανση, καταγράφεται ο αριθμός σήμανσης και καταχωρείται 
στην καρτέλα του ζώου. 
Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό τα ζώα που εμβολιάζονται για τον ιό της 
λύσσας, σημαίνονται και ηλεκτρονικά. Ζώα που σημαίνονται ηλεκτρονικά κατά 
τον εμβολιασμό τους για τον ιό της λυσσάς, καταγράφονται στην διαδικτυακή 
βάση δεδομένων με μέριμνα του ανάδοχου κτηνιάτρου. 

 
4. Ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική 
βάση του ΥΠΑΑΤ. 

a. Ηλεκτρονική σήμανση. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου 
συντροφιάς πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική 
πλευρά του τραχήλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης 
(αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης 
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ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και 
τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης 
συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 

b. Καταγραφή στη διαδικτυακή βάση. Οι απαιτήσεις για την 
ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων των δεσποζόμενων ζώων 
συντροφιάς εφαρμόζονται και για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

i. Ο ανάδοχος κτηνίατρος οφείλει να πιστοποιηθεί ως χρήστης της 
Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων 
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 4 
παρ.1 του ν. 4039/2012 και σε εφαρμογή της 1697/74031/02.07.2015 (ΦΕΚ 
Β΄1544/22.07.2015) απόφασης η οποία καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης 
των κτηνιάτρων που χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση 
σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών 
τους. 

ii. Στην ηλεκτρονική βάση καταγράφεται υποχρεωτικά το σύνολο 
αδέσποτων ζωών που θα στειρωθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

iii. Επίσης, ο ανάδοχος κτηνίατρος οφείλει να συντάσσει ατομικά 
βιβλιάρια ή δελτία καταγραφής που θα περιλαμβάνουν το πλήρη ιστορικό του 
ζώου που διαχειρίστηκαν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και θα 
περιλαμβάνει φωτογραφία, διάφορα στοιχεία (π.χ. φύλλο, χρώμα, μέγεθος, 
εκτιμώμενη ηλικία) την αυτοκόλλητη σήμανση των φαρμακευτικών 
σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την περίθαλψη και τον εμβολιασμό 
τους και τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης που χρησιμοποιήθηκε. 
Επίσης θα δημιουργηθεί πίνακας λογιστικού φύλλου σε ηλεκτρονική μορφή 
που θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά τα στοιχεία των ζώων που διαχειρίστηκαν. 
Τα παραπάνω αποστέλλονται στο τμήμα κτηνιατρικής της Διεύθυνσης 
Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου, περιοδικά κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας και οπωσδήποτε κατά τη λήξη της. 
 
 

 
Β. Περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς 

Ζώα συντροφιάς τραυματισμένα ή αυτά που πάσχουν από ιάσιμο 
νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Τα ζώα αυτά 
οδηγούνται με ευθύνη της φιλοζωικής  στο ιδιωτικό  κτηνιατρείο του υπεύθυνου 
κτηνιάτρου,  όπου τυγχάνουν της απαραίτητης φροντίδας και φιλοξενία για την 
αποκατάσταση της υγείας τους. Την περισυλλογή αυτών των ζώων αναλαμβάνει 
η φιλοζωική οργάνωση Ρόδου που έχει και την λειτουργία του κυνοκομείου. 

Στον πίνακα του προϋπολογισμού της υπηρεσίας περιλαμβάνονται 
ενδεικτικά οι ιατρικές πράξεις που παρέχονται κατά περίπτωση και κατά την 
κρίση του ανάδοχου κτηνιάτρου. 
Στην περίπτωση που κατά την κρίση του κτηνιάτρου απαιτείται κτηνιατρική 
πράξη που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα αυτό, η υπηρεσία παρέχεται 
και κοστολογείται από τον ανάδοχο με την υποχρέωση να συνυποβάλλει και 

μια οικονομική προσφορά συναδέλφου του. 
Σε περίπτωση που το περιστατικό χρήζει ιατρικής παρακολούθησης, η βραχεία 
νοσηλεία θα γίνεται στο χώρο του κτηνίατρου  και στο κόστος της 
συμπεριλαμβάνεται και η τροφή του ζώου. 
Για τις περιπτώσεις μακράς νοσηλείας ή για θεραπείες ασθενειών και 
εμβολιασμούς που απαιτούν επαναλαμβανόμενες συνεδρίες/δόσεις, ο 
κτηνίατρος  σε συνεργασία με τον Δήμο και τη Φιλοζωική μεριμνούν εφόσον 
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είναι εφικτό για την προσωρινή φιλοξενία του αδέσποτου ζώου σε κατάλληλο 
χώρο εκτός του ιατρείου του μέχρι την αποθεραπεία του. 
Η φαρμακευτική αγωγή του αδέσποτου ζώου θα χορηγείται με μέριμνα του 
κτηνίατρου και η δαπάνη της θα βαρύνει το Δήμο ή τη Φιλοζωική οργάνωση, 
εφόσον η αρμοδιότητα αυτή της έχει εκχωρηθεί από το Δήμο με την κατάλληλη 
σύμβαση. 

Ζώα συντροφιάς που περιθάλπονται και δεν έχουν υιοθετηθεί και 
σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή, 
επανεντάσσονται άμεσα με ευθύνη της Φιλοζωικής στο οικείο τους 
περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου. 
Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά 
κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια, αεροδρόμια και 
αρχαιολογικούς χώρους. 
Πριν την επανένταξη τους στον φυσικό περιβάλλον υποχρεωτικά σημαίνονται 
ηλεκτρονικά και στειρώνονται, εφόσον αυτό είναι ιατρικά εφικτό και δεν 
προϋφίσταται στείρωση και ηλεκτρονική σήμανση. 
Ζώα που περιθάλπονται και διαθέτουν ήδη ηλεκτρονική σήμανση, 

καταγράφεται ο αριθμός σήμανσης και καταχωρείται στην καρτέλα του ζώου. 
Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της περίθαλψης το ζώο καταλήξει, η 
διαχείριση του νεκρού ζώου αποτελεί ευθύνη και επιβαρύνει τον ανάδοχο 
κτηνίατρο και γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση σε 
κάθε ζώο που του προσκομίζεται και σε κάθε υπηρεσία που 
αναλαμβάνει. 
Για όλα τα ζώα συντροφιάς που θα τύχουν οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης στα 
πλαίσια του προγράμματος του έτους 2021, δημιουργείται βιβλιάριο ή καρτέλα 
στην οποία περιλαμβάνεται κατά ελάχιστο : 
- η φωτογραφία του αδέσποτου ζώου 
- το φύλο 
- το μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίο μέγεθος, μεγαλόσωμο) 
- ο αριθμός σήμανσης 
- ημερομηνία προσκόμισης του 
- η τοποθεσία περισυλλογής   
- η ημερομηνία και είδος εμβολιασμών 
- η ημερομηνία στείρωσης 
- το όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση 
-  η ημερομηνία παράδοσης  του ζώου στη φιλοζωική Ρόδου 
-  η φυλή 
-  η ημερομηνία ευθανασίας του ζώου 

Για το σύνολο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που σημαίνονται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλεται πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
που εκδίδεται από την διαδικτυακή βάση καταγραφής. 
Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

Παραδίδεται συμπληρωμένο κατάλληλα, αρχείο σε μορφή excel το οποίο 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που αφορούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που 
διαχειρίστηκε ο ανάδοχος κτηνίατρος για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου. 

 
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ζώων 
συντροφιάς που θα στειρωθεί ως εξής: 
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Είδος υπηρεσίας Αριθμός αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς 

Στείρωση , σήμανση με microchip και 
ηλεκτρονική καταγραφή , 

αποπαρασιτισμός, εμβολιασμός. 

 Ελάχιστος αριθμός ζώων συντροφιάς 
: 

80 

  

Καθώς δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των 
περιστατικών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά είδος κατά τη 
διάρκεια του έτους, με την επιφύλαξη της παραπάνω υποχρέωσης, οι 
ζητούμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες παρέχονται με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες και παρέχονται κατά περίπτωση που προκύπτει με τις ενδεικτικές 
τιμές της τεχνικής περιγραφής, όπως θα διαμορφωθούν από την προσφορά του 
ανάδοχου και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 
Σε κάθε περίπτωση αδιάθετα ποσά διατίθενται πριν τη λήξη της σύμβασης για 
τη στείρωση, σήμανση με microchip και ηλεκτρονική καταγραφή, 
αποπαρασιτισμός, εμβολιασμός επιπλέον αδέσποτων ζώων. 

 
5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Για την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών που προκύπτουν, δηλαδή : 

 τραυματισμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

 επικίνδυνα ζώα συντροφιάς 

Η σύμβαση θα καλύπτει τις ανάγκες όλου του έτους. 
Ο χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας καθορίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και θα έχει διάρκεια και δώδεκα μήνες. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Α1 Στείρωση αρσενικών σκύλων 

Αδέσποτο 
ζώο 

20 80 1600 

 Στείρωση θηλυκών σκύλων 30 150 4500 

 Στείρωση αρσενικών γάτων 20 50 1000 

 Στείρωση θηλυκών γάτων 50 80 4.000 

Α2 Αποπαρασίτωση ενδοπαρασίτων 
Αδέσποτο 
ζώο/10kg 
σωματικού 

βάρους 

50 5 250,00 

Α2 Αποπαρασίτωση εκτοπαρασίτων 50 3 150,00 

Α3 
Αντιλυσσικός εμβολιασμός 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Αδέσποτο 
ζώο 

50 15 750,00 

Α4 
Ηλεκτρονική σήμανση και 

καταγραφή 
Αδέσποτο 

ζώο 
50 15 750,00 

Α. 

Στείρωση, σήμανση με 
microchip και ηλεκτρονική 

καταγραφή, 
αποπαρασιτισμός, 

αντιλυσσικός εμβολιασμός 

 

Αδέσποτο 
ζώο 

  
16.120 + 
Φ.Π.Α. 

Β. 
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
   

25,00 + 
Φ.Π.Α. 

 

Γ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ   ΛΟΙΠΕΣ 7.855,00 + 
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ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ
ΕΣ 

Φ.Π.Α. 

Γ1 
Εμβολιασμός (πενταπλό)/Δόση 

σκύλων 
Αδέσποτο 

ζώο 
 15 

 

Γ2 Βιοχημικές εξετάσεις 
Αδέσποτο 

ζώο 
 20 

 

Γ3 Γενική εξέταση αίματος 
Αδέσποτο 

ζώο 
 25 

 

Γ4 Ακτινολογικός έλεγχος 
Αδέσποτο 

ζώο 
 25 

 

Δ5 Ξέσμα δέρματος κ επισκόπηση 
Αδέσποτο 

ζώο 
 25 

 

 ΣΥΝΟΛΟ Α + Φ.Π.Α.: 16.120,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Β + Γ + Φ.Π.Α. :  7.880,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 24.000,00 

Οι τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές 

εμπορίου σε αντίστοιχες εργασίες και τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε 

προηγούμενα έτη. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 24.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).Ο οικονομικός φορέας υπόκεινται σε όλες τις 

νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει το Δήμο.                      

 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 

οικονομικούς φορείς που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιλογή οικονομικό φορέα είναι η 

προμήθεια/παροχή 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 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 υπηρεσίας της πρόσκλησης. 

 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής 

της. 
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Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από το αρμόδιο όργανο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 

Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.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 Τετάρτη 23 

Ιουνίου 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 ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ καθώς και αναλυτικά τη διαδικασία (υπηρεσία) 

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 Δήμου 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 Δήμου μας από 

σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας. 

 

                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

                                                  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Δ/νση Οικονομικών 

3. Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Ρόδου 

4. Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα  Τμήμα Κτηνιατρικής 

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

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη.  

6. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Δήμου 

Ρόδου(για ανάρτηση του παρόντος με απόδειξη στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου).     

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

β)Υπακοή Κακάκη, γ)Ειρήνη Βασίλα. 
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