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                                                                                     Αρ. πρωτ.:  825/ΕΠ261 

                          

                                                                                   ΠΡΟΣ :   

                                                                                  ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ          

                                                                      ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

                                                    

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

                       

                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Θέμα:  «προμήθεια  νέων πυροσβεστήρων  και βάσεων στήριξης, υλικών  

αναγόμωσης και συντήρηση των παλιών πυροσβεστήρων»   με την διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Δ.Σ 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ έχοντας 

υπόψη : 

 

1. Τις διατ  εις του Ν.           Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Δ σης-Πρόγραμμα Κα  ικρ της   ΦΕΚ    Α  /7-6-

    ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατ  εις του Ν.           ΦΕΚ Α  /147/8-8-    ) Δημόσιες 

Συμβ σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  Προσαρμογή στις Οδηγίες 

        ΕΕ και         ΕΕ . 

3. Το ότι , στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, κρίνετε 

απαραίτητη η  δαπ νη με την διαδικασία της απευθείας αν θεσης της 

προμήθειας έτους       για της  αν γκες της επιχείρησης   με τίτ ο : 

«προμήθεια  νέων πυροσβεστήρων  και βάσεων στήριξης , υλικών   

αναγόμωσης και συντήρηση των παλιών πυροσβεστήρων»  για την  

αντικατ σταση  των πα αιών χα ασμένων πυροσβεστήρων  ,  νέες β σεις 
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στήρι ης στα  εωφορεία   και την ετήσια αναγόμωση και συντήρηση  των 

ήδη  υπαρχόντων πυροσβεστήρων  στα  εωφορεία και στους χώρους της 

επιχείρησης . 

4. Την έγκριση της δαπ νης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους  δύο χι ι δες 

ογδόντα εννι  ευρώ και σαρ ντα  επτ    (2.089,40 €) για την π ηρωμή 

ισόποσης δαπ νης σε β ρος της πίστωσης του  ΚΑ   -6265 του 

προϋπο ογισμού οικονομικού έτους      της Δημοτικής Επιχείρησης 

Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για  « Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού, Σκευών και λοιπού εξοπλισμού » 

5. Την με αρ .πρωτ.    9 ΑΠ      16/7      απόφαση του Προέδρου της ΔΕΣ 

ΡΟΔΑ  για έγκριση  της διενέργειας  με την διαδικασία της απευθείας 

αν θεσης της προμήθειας : «προμήθεια  νέων πυροσβεστήρων  και 

βάσεων στήριξης , υλικών   αναγόμωσης και συντήρηση των παλιών 

πυροσβεστήρων» και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  . 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την Πρόσκ ησης Εκδή ωσης Ενδιαφέροντος με κατ θεση έγγραφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης στη χαμη ότερη τιμή  της 

κατωτέρω προμήθειας, έτους     , συνο ικής α ίας  2.089,40 με ΦΠΑ. 

 

Α Α Είδος –περιγραφή μ μ 
Ποσότη

τα 

Τιμή 

μον δος 

 νευ ΦΠΑ 

Σύνο ο 

1 
Πυροσβεστήρες  ηρής 

κονίασης   kg 
Τεμ. 15 25 375,00 

2 

Τροχή ατοι 

Πυροσβεστήρες  ηρής 

κονίασης    kg  

Τεμ. 2 250,00 500,00 

3 Β σεις στήρι ης  Τεμ. 30 11,00 330,00 

4 
Υ ικών αναγόμωσης 

και συντήρηση 
Τεμ. 80 6,00 480,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.685,00 € 

    
ΦΠΑ 

24% 
404,40  € 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
2.089,40 € 

 



  Ο ετήσιος έ εγχος, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων γίνεται 

ταυτόχρονα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές Κ.Υ.Α.        Φ.Ε.Κ.    Β      

και           ΦΕΚ      Β      και των παραρτημ των ΙΙΙ, IV, V, VI και 

συνιστ ται υποχρεωτικός στα παρακ τω:  

Στο  νοιγμα του πυροσβεστήρα,,  δειασμα της σκόνης, καθ ρισμα και 

πρεσ ρισμα του σώματος ε ετ ζοντας διε οδικ  το εσωτερικό του σώματος του 

πυροσβεστήρα για δι βρωση, κοι ώματα, εγκοπές, χτυπήματα ή ζημία της 

εσωτερικής επιφ νειας χρησιμοποιώντας φωτιστικό καθετήρα ή καθρέπτη. 

Ιδιαίτερα προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία συγκό  ησης. Την συντήρηση ή 

αντικατ σταση της βα βίδας του κ είστρου και των παρεμβ σεων, γέμισμα εκ 

νέου με την ίδια σκόνη ή αντικατ σταση της τυχόν α  οιωμένης σκόνης, π ήρωση 

με νέο αδρανές αέριο  ζωτο) και παρακο ούθηση επί ενός του  χιστον   ώρου 

για τυχόν απώ ειες και τοποθέτηση στο  αιμό του πυροσβεστήρα, του επανέ εγχου 

το αντίστοιχο χρώμα του έτους      υποχρεωτικ . 

Οι δύο πυροσβεστήρες των  50kg θα είναι τροχή ατοι ,  ηρ ς σκόνης abc   % , με 

καρότσι ανε  ρτητο από το δοχείο και   στιχο  Μ με ακροφύσια τύπου πιστο ιού. 

Οι     Πυροσβεστήρες  θα είναι  ηρής κονίασης   kg  . 

Οι    β σεις στήρι ης θα είναι κατ   η ες για  τοποθέτηση  στα  εωφορεία της 

επιχείρησης . 

Ό ες οι εργασίες  για την αναγόμωση θα γίνονται στον χώρο του αναδόχου που θα 

πρέπει να είναι ε ειδικευμένος.  Η αναγόμωση θα συνοδεύεται και από τα 

απαραίτητα πιστοποιητικ  .   

Η Επιχείρηση θα δεχθεί προσφορές αποκ ειστικ  για ό η την ποσότητα  και όχι 

για μέρος αυτής.  

 Το κόστος της μεταφορ ς ό ων των προϊόντων  από και προς την επιχείρηση θα 

βαρύνει τον αν δοχο. Την ευθύνη της μεταφορ ς των πυροσβεστήρων   προς τα 

γραφεία  της Επιχείρησης την έχει ο αν δοχος.  

Η επιχείρηση θα  μπορεί να π ρει τμηματικ  την ποσότητας των προϊόντων  και 

αν  ογα με τις αν γκες της  

Η διαδικασία που θα ακο ουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του 

Προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου με κατ θεση έγγραφων προσφορών από 

τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που διαθέτουν τα ανωτέρω, καθόσον δεν 

υπερβαίνει το ετήσιο ποσό για το οποίο θα έπρεπε να διενεργηθεί δημόσιος 

διαγωνισμός  δη αδή τα   .    ευρώ  νευ ΦΠΑ).  

Στην προσφορ  θα πρέπει να αναγρ φονται καθαρ  η  έ η Προσφορ , ο π ήρης 

τίτ ος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό  τα στοιχεία του 

συμμετέχοντος.  Οι τιμές των προσφορών θα αναγρ φονται ο ογρ φως και 

αριθμητικ . Οι  οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να έχουν  έσματα, σβησίματα 

προσθήκες, διορθώσεις. Ε ν υπ ρχει στην προσφορ  οποιαδήποτε προσθήκη ή 

διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παρα αβής των  προσφορών, κατ  τον 

έ εγχο, μονογρ φει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορ  

απορρίπτεται όταν υπ ρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατ  

την κρίση του οργ νου α ιο όγησης των προσφορών.  



Απαραίτητη προϋπόθεση για την επι ογή προμηθευτή είναι τα προϊόντα  να 

κα ύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την επιχείρηση.  

 

Η π ηρωμή θα γίνετε επί πιστώσει με έκδοση  χρηματικού εντ  ματος π ηρωμής 

από το  ογιστήριο της επιχείρησης μαζί με τα απαραίτητα έγραφα σε τραπεζικό 

 ογαριασμό του δικαιούχου. 

Τον  Αν δοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κ θε    η επιβ ρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπερι αμβανομένου Φ.Π.Α. για την 

παρ δοση του υ ικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβ έπετε στην απόφαση 

αν θεσης του Προέδρου του Δ.Σ  

 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

 κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου, ή να σταλούν με συστημένη επιστολή στα γραφεία της 

Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ , μέχρι και την ημέρα και 

ώρα αποσφράγισης των προσφορών Δευτέρα   27/7/2020  12:00 το  

μεσημέρι στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών 

ΡΟΔΑ, Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, τηλ. 22410-36360 

 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στα γραφεία της δημοτικής επιχείρησης, Αγίου Ιω ννη 

   από την αρμόδια επιτροπή. Οι συμμετέχοντες μπορούν  να παρασταθούν στο 

 νοιγμα των προσφορών εφόσον το επιθυμούν. 

 

Για περισσότερες π ηροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 

γραφεία της επιχείρησης, Αγίου Ιω ννη   , 85100, στο τη έφωνο: 22410-36360 

και φα :    10-      στον κ. Καρίκη Μιχ  η , Κρητικό Γεώργιο . 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσε ίδα της 

Επιχείρησης μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας . 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 


