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                        Ππορ :  

                                                                             Πίνακα ανακοινώζεων  

                                                                             Ιζηοζελίδα ηηρ επισείπηζηρ 

Γπαθείο  ππομηθειών                                        Κοςλούμππηρ Ιωάννηρ 

πεξηερόκελα  

ηερληθή έθζεζε 

ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

       

   ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

«  Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ γηα  ηελ  αίζνπζα αλακνλήο επηβαηώλ θαη έθδνζεο 

εηζηηεξίσλ  ηεο ΓΔ ΡΟΓΑ» » 

Με ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ). 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο πγθνηλσληώλ ΡΟΓΑ ιακβάλνληαο ππόςε: 

 

1. ύκθσλα κε ηηο Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο: ηνπ Ν. 3852/2010, 

2. Σν άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016, (ΦΔΚ 14/Α/08-08-2016) «Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ 

πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)» 

όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη . 

3. Σηο Νέεο ξπζκίζεηο Ν. 4782/21 ζε θαίξηα άξζξα ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο από 01/06/2021. 

4. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4270/2014: Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

5. Σν  Π.Γ.80/2016   Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο. 

6. Σνλ Νόκν 4555/2018: Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο 
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νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ 

Ι»] Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό.  

7. Σν ΦΔΚ 992/η.Β΄/26.05.2011 γηα ηε ζύζηαζε ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο κε ηελ 

επσλπκία Γεκνηηθή επηρείξεζε πγθνηλσληώλ «ΡΟΓΑ» . 

8. Σν πξαθηηθό 61/2019 ηνπ Γ. ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο πγθνηλσληώλ ΡΟΓΑ κε 

ζέκα: Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε Γεκόζηεο πκβάζεηο ζηνλ Πξόεδξν ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

9. Σν γεγνλόο όηη γηα ηελ ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη γίλεη έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε 

πίζησζεο ύςνπο: 7.826,47 €  κε ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ζε βάξνο Κ.Α 7135.9 

«Λνηπόο εμνπιηζκόο» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζε πγθνηλσληώλ ΡΟΓΑ κε  ΑΓΑ : ΨΨΣΠΟΚΙ9-ΗΜΒ Αξ. πξση. 349  

1/11/2021.  

10. Σν γεγνλόο όηη έρεη γίλεη Έγθξηζε δηελέξγεηαο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ γηα  ηελ  

αίζνπζα αλακνλήο επηβαηώλ θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ  ηεο ΓΔ ΡΟΓΑ » θαη έγθξηζε 

ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ,  κε αξ. πξση. 1260/ΑΠ136  2/11/2021. 

11. Η πξνκήζεηα   εκπίπηεη ζηνλ αθόινπζν θσδηθό ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ   (CPV) : 39710000 , Ηιεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο .  

12. Σν όηη ζηελ  Δπηρείξεζε καο, ζηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πγθνηλσληώλ ΡΟΓΑ, 

θξίλεηε απαξαίηεηε ε  δαπάλε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο 

παξαπάλσ πξνκήζεηαο γηα ηελ αίζνπζα αλακνλήο ησλ επηβαηώλ θαη έθδνζεο 

εηζηηεξίσλ  ηεο ΓΔ ΡΟΓΑ  ζηα πιαίζηα εθζπγρξνληζκνύ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ 

θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηβαηώλ.  

13. Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Σε δηελέξγεηα  Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε θαηάζεζε έγγξαθσλ πξνζθνξώλ θαη κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ  πξνκήζεηα  κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ γηα  ηελ  αίζνπζα αλακνλήο επηβαηώλ θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ  

ηεο ΓΔ ΡΟΓΑ » ζπλνιηθνύ πνζνύ 7.826,47  € κε ΦΠΑ. 

ΣΕΥΝΙΚΕ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

α/α Πεπιγπαθή είδοςρ 
Μον. 

Μέηπ. 

 

ποζόηηηα 

Ενδεικηική  

ηιμή μονάδαρ  

(άνες ΦΠΑ) 

ςνολική αξία 

(άνες ΦΠΑ) 

1 

Κιηκαηηζηηθό ηύπνπ 

ληνπιάπα νλνκαζηηθήο 

απόδνζεο 48000Btu 

Σεκ. 1 2.177,42 2.177,42 

2 
Κιηκαηηζηηθό ηoίρνπ  

νλνκαζηηθήο απόδνζεο 
Σεκ. 1 806,45 806,45 



18000Btu 

3 

Φίιηξν γηα θαζαξηζηή 

αέξα INVENTOR 

QLT300 

Σεκ. 6 39,00 234,00 

4 

Φίιηξν γηα θαζαξηζηή 

αέξα INVENTOR 

QLT500 

Σεκ. 2 59,00 118,00 

5 Σειεόξαζε 55’’ smart Σεκ 4 467,74 1870,96 

6 Σειεόξαζε 65’’ smart Σεκ 1 1104,84 1104,84 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ 6.311,67 € 

ΦΠΑ 24% 1.514,80 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ 7.826,47 € 

 

Αναλςηικά, οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

 

Σν θιηκαηηζηηθό ηύπνπ ληνπιάπαο ζα ιεηηνπξγεί θαη ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε κε 

ςπθηηθή απόδνζε ζηα 48000Btu θαη ζεξκηθή απόδνζε ζηα 55000Btu. Η ελεξγεηαθή 

θιάζε ςύμεο ζα είλαη Α++ θαη ε ελεξγεηαθή θιάζε ζέξκαλζεο Α+  θαη ζα έρεη ρακειό 

επίπεδν ζνξύβνπ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο. Σν θιηκαηηζηηθό ηνίρνπ ζα 

ιεηηνπξγεί θαη ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε ζα είλαη νλνκαζηηθήο απόδνζεο 18000Btu. . Η 

ελεξγεηαθή θιάζε ζέξκαλζεο ζα είλαη Α+ θαη ηερλνινγίαο inverter Quattro. Θα έρεη 

ρακειό επίπεδν ζνξύβνπ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο θαη ζα έρεη εγγύεζε 

ηνπιάρηζηνλ 3 ρξόληα θαη επηπιένλ 7 ρξόληα γηα ηνλ ζπκπηεζηή. Η ηειεόξαζε 55’’  ζα 

είλαη smart θαη ζα ιεηηνπξγεί κε ην AirPlay2 ώζηε λα γίλεηε ξνή ή θνηλή ρξήζε 

πεξηερνκέλνπ από ζπζθεπέο Apple ζηε κεγάιε νζόλε. Η αλάιπζε ηεο ζα είλαη 

3840ρ2160. Θα έρεη δηαζηάζεηο κε βάζε 1230,5ρ782,8ρ250,2 θαη ρσξίο βάζε 

1230,5ρ707,2ρ59,5 θαη ζα έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε 1 ζύξα usb, 2 ζύξεο HDMI, 

ππνδνρή RF θαη Wireless LAN. Θα έρεη εγγύεζε 2 ρξόληα. Η ηειεόξαζε 65’’  ζα είλαη 

smart, ηερλνινγίαο panel κε νζόλε QLED θαη αλάιπζε νζόλεο ultra HD4K. Θα 

δηαζέηεη βειηίσζε εηθόλαο quantum processor 4K,Quantum HDR, 100% Color Volume 

with Quantum Dt,Supreme UHD Dimming, ζύζηεκα ήρνπ Dolby Digital Plus, 

Multiroom Link, Bluetooth Audio, Ethernet, HDMI θαη ζα ππνζηεξίδεηαη κε Wi-Fi, 

Web Browser θαη Skype. 

 

 

Όλα ηα μεηαθοπικά έξοδα  θα βαπύνοςν ηον ανάδοσο.  

 



Επίζηρ ππέπει να πποζκομίζοςν : 

 

3. 1 Τπεύθςνη δήλωζη εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ 

πξνζώπνπ όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  

ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε πξναλαθεξόκελε ππεύζπλε 

δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη 

ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.) θαη 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο 

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε 

ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019) 

 

3.2 Φοπολογική ενημεπόηηηα ηος θοπέα πος ζςμμεηέσει.  

 

3.3Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα ηος θοπέα πος ζςμμεηέσει. 

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ, νη πξνζθνξέο πνπ ζα ζηαινύλ θαη δελ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1 , Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, Αζθαιηζηηθή 

ελεκεξόηεηα  θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζα 

απνξξίπηνληαη.  

Η παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη  ζηελ αίζνπζα αλακνλήο ηεο ΓΔ ΡΟΓΑ  ζην 

καληξάθη , Αβέξσθ 17 (Ρόδνο Σ.Κ 85100,) .  

Η πιεξσκή ησλ θνξνινγηθώλ παξαζηαηηθώλ ζα γίλεηαη επί  πηζηώζεη  κε ηελ έθδνζε  

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο από ην ινγηζηήξην ηεο επηρείξεζεο εθόζνλ ν 

αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγξαθα πνπ ηπρόλ δεηεζνύλ (Δίζπξαμε 

ρξεκάησλ από ην Γεκόζην, θνξνινγηθή – αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα εάλ πξνβιέπεηαη). 

Η εμόθιεζε ζα γίλεηαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κόλν κε θαηάζεζε ζε 

ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ δηθαηνύρνπ πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηελ 

ΓΔ ΡΟΓΑ επζύλε ηνπ αλάδνρνπ.  

 

Σνλ  Αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ 

παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη  ζηελ απόθαζε  

αλάζεζεο. 

 

Οι πποζθοπέρ με όλα ηα απαπαίηηηα ζηοισεία-έγγπαθα ππέπει:  

 Ή να καηαηεθούν αςηοπποζώπωρ ή μέζω νομίμωρ εξοςζιοδοηημένος 

εκπποζώπος, ή να ζηαλούν με ζςζηημένη επιζηολή ζηα γπαθεία ηηρ 

Δημοηικήρ Επισείπηζηρ ςγκοινωνιών ΡΟΔΑ, ηο απγόηεπο μέσπι και ηην 

ημέπα Παπαζκεςή 5/11/2021   και ώπα 12:00 ηο μεζημέπι. 



 Ή να ζηαλούν με e-mail ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη mkarikis@desroda.gr 

ή  apapagianni@desroda.gr μέσπι ηην παπαπάνω ημέπα και ώπα ηηρ λήξηρ 

καηάθεζηρ ηων πποζθοπών. 

 

Γε ιακβάλνληαη ππ’ όςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ επηρείξεζε 

έγθαηξα. Οη πξνζθνξέο απηέο ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα 

απνζθξαγηζηνύλ.  

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα 

γξαθεία ηεο επηρείξεζεο, Αγίνπ Ισάλλε 54, 85100, ζην ηειέθσλν: 22410-36360 θαη 

θαμ: 22410-27462 ζηνλ θ. Καξίθε Μηράιε & Παπαγηάλλε Αζελά . 

Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα  ηεο 

Δπηρείξεζεο www.desroda.gr από ζήκεξα έσο θαη ηελ εκέξα ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

 

Γηα ηελ ΓΔ ΡΟΓΑ  

 

ΣΙΚΚΗ Ν. ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 

Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ   
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