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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                     
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ: 22410-35445                                               Αριθ. Πρωτ.: 2/25911 

 

                                                          ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   

 

ΘΕΜΑ: 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για τη   προμήθεια Υλικών Υποδομών Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 

         

O Αντιδήμαρχος  Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού Για τη   προμήθεια 

Υλικών Υποδομών Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 

 

Η Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 64.881,57 ευρώ   

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α εκ των οποίων 14.973,00 € για το σκυρόδεμα, 14.962,27€ 

για τα ασφαλτικά (ψυχρή και θερμή), 14.966,80€ για αδρανή και 19.979,50 € για τα 

Οικοδομικά  και θα βαρύνει τους   Κωδικούς  Αριθμό  Εξόδου Κ.Α. 30-6662.0008.0006,  30-

6662.0003.0006,  30-6662.0010.0005, 30-6662.0001.0006 αντίστοιχα 

 

 Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή μέχρι τις 31/12/2021. Προβλέπεται εξάμηνη(6) 

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

Τροποποίηση του χρόνου ισχύος της σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις προβλέψεις του Ν. 4412/2016..  

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

προσφορά  για μία μόνο ομάδα ή για όλες τις ομάδες με την απαραίτητη προϋπόθεση να 

περιλαμβάνουν όλα τα είδη της κάθε ομάδας το σύνολο   των ποσοτήτων των ειδών της κάθε ομάδας 

με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β της Διακήρυξης  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 09/06/2021 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 Πέμπτη 

10/06/2021 και ώρα 14:00 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 

Πέμπτη 10/06/2021.                                
                                                                    - Ο -  

                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

 
                                                                                            ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΖΔΖΩ1Ρ-70Β



 

 

 

 

 

 

 

 
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.  ΔΡΑΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ) 

9. ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ) 

10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ) 
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