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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Θέμα : «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων στα γραφεία της 

ΔΕΣ ΡΟΔΑ» 

 

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

 

1. Τον Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών 

και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει . 

2. Τις νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/21 σε καίρια άρθρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις 

δημόσιες συμβάσεις από 01/06/2021. 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις. 

4. Σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποπ. με το άρθρο 

53 Ν. 4782/2021, η πρόσκληση ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής 
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υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ και μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δύναται να 

απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η ανάρτηση της 

πρόσκλησης της απευθείας ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ προβλέπεται και στο αρθ. 66 παρ. 

1 ν. 4412/16 όπως τροποπ. με το  άρθρο 19 Ν. 4782/2021.  

5. Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό.  

6. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ» . 

7. Το πρακτικό  απόφασης 12/2023  2/2/2023 με ΑΔΑ : 6ΞΤ6ΟΚΙ9-ΔΙ5 του Δ.Σ της 

Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 

8. Από το πρακτικό της με αριθμό 41ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της 09ης Δεκεμβρίου 

2022 Αριθμός Απόφασης 862/2022  της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου, 

κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023 της Δημοτικής 

Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, σύμφωνα με την απόφαση Αρ. 62/2022 του 

Διοικητικού της Συμβουλίου. (Εισήγηση με α/α 2615/06-12-2022 ΔΕ ΣΡΟΔΑ). 

9. Το πρωτογενές αίτημα που έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων  με  ΑΔΑΜ:23REQ012252147 Αρ. Πρωτ. 160/ΕΠ93   8/3/2023. 

10. Το τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τον 

Διευθυντή της επιχείρησης με αριθ. πρώτ.  161/ΕΠ42  8/3/2023.  

11. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση 

πίστωσης ύψους: 3.974,20 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος Κ.Α 7133   

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών 

ΡΟΔΑ για   «’Έπιπλα, Σκεύη»  με  ΑΔΑ : ΩΝΠΞΟΚΙ9-2ΤΚ  , Αρ. 50   8/3/2023 . 

12. To εγκεκριμένο αίτημα που έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 23REQ012262771   9/3/2023. 

13. Την με αρ.πρωτ. 159/ΑΠ12 10/3/2023  απόφαση του προέδρου για την έγκριση της 

διαδικασίας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας. 



14. Η συγκεκριμένη προμήθεια   εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου    

Δημοσίων Συμβάσεων (CPV))42512200-0,Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα 

επί τοίχου  . 

15. Στην Επιχείρηση μας, στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, κρίνετε 

απαραίτητη η  δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παρακάτω 

προμήθειας για την αντικατάσταση των παλιών και χαλασμένων κλιματιστικών των 

γραφείων της ΔΕΣ ΡΟΔΑ. 

16. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης. 

 

 

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών 

και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της  προμήθειας με 

τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων στα γραφεία της 

ΔΕΣ ΡΟΔΑ»  έτους 2023, συνολικής αξίας  3.974,20   € με ΦΠΑ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

α/α Περιγραφή είδους 
Μον. 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Ενδεικτική  

τιμή μονάδας 

(άνευ ΦΠΑ) 

Συνολική 

αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 

1 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

9000BTU 

Τεχνολογία 

Ultraviolet Τύπου C 

& Ιονιστής για 

καθαρή ατμόσφαιρα 

χωρίς μικρόβια και 

βακτήρια 

 

Τεμ. 1 510,00 510,00 

2 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ

Ο 12000BTU 
Τεμ. 3 575,00 1.725,00 



 

• ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9000BTU Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής για 

καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς μικρόβια και βακτήρια . 

• Λειτουργία Breeze Away για σωστή θερμοκρασία στον χώρο . 

• Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα . 

• Αθόρυβη Λειτουργία μόλις 20dB(Α) . 

          Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA για μέγιστη προστασία από αλλεργιογόνα . 

Τεχνολογία 

Ultraviolet 

Τύπου C & 

Ιονιστής για 

καθαρή 

ατμόσφαιρα 

χωρίς μικρόβια 

και βακτήρια 

 

3 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ

Ο 18000BTU 

Τεχνολογία 

Ultraviolet 

Τύπου C & 

Ιονιστής για 

καθαρή 

ατμόσφαιρα 

χωρίς μικρόβια 

και βακτήρια 

 

Τεμ. 1 970,00 970,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 3.205,00 € 

ΦΠΑ 24% 769,2 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.974,20  € 



• ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12000BTU Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής για 

καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς μικρόβια και βακτήρια . 

• Λειτουργία Breeze Away για σωστή θερμοκρασία στον χώρο. 

• Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα . 

• Αθόρυβη Λειτουργία μόλις 20dB(Α) . 

            Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA για μέγιστη προστασία από αλλεργιογόνα . 

• ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 18000BTU Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής για 

καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς μικρόβια και βακτήρια . 

• Λειτουργία Breeze Away για σωστή θερμοκρασία στον χώρο . 

• Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα  . 

• Αθόρυβη Λειτουργία μόλις 20dB(Α) . 

• Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA για μέγιστη προστασία από αλλεργιογόνα . 

 

Όλα τα κλιματιστικά πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργείας . 

Στις τιμές των κλιματιστικών συμπεριλαμβάνετε η μεταφορά και η τοποθέτηση των 

μηχανημάτων  στην επιχείρησης μας . 

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και 

πρέπει να διέπονται από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς ώστε να 

αποτρέπουν την πρόκληση κινδύνων της ανθρώπινης ζωής ή την πρόκληση ζημιών 

υλικών εγκαταστάσεων. Θα είναι υψηλής αντοχής, με υψηλή διάρκεια ζωής. Κάθε 

προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι άριστης κατασκευής, κατασκευασμένο σύμφωνα 

με τα διεθνή standards, τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία στις συνθήκες της χώρας μας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εθνικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα προσφερόμενα είδη 

πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 

 



Η Επιχείρηση θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά για όλη την ποσότητα του 

διαγωνισμού και όχι για μέρος αυτής. Θα υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη . 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του Προέδρου 

του Διοικητικού συμβουλίου με κατάθεση 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(δηλαδή τα 

30.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ).  

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται καθαρά η λέξη Προσφορά, ο πλήρης τίτλος 

της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό  τα στοιχεία του συμμετέχοντος.  Οι τιμές 

των προσφορών θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά. Οι  οικονομικές 

προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής των  προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι τα προϊόντα  να καλύπτουν 

τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την επιχείρηση.  

 

Επί ποινή αποκλεισμού, οι προσφορές που θα σταλούν  θα περιλαμβάνουν : 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  

του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: α α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 



μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

 

2. Φορολογική ενημερότητα του φορέα που συμμετέχει.  

 

3.Ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα που συμμετέχει. 

 

4. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα 

δηλώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους της πρόσκλησης  και 

ότι τα είδη που θα προμηθεύσετε ή οι υπηρεσίες   συμμορφώνονται με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή. 

 

5. υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του αριθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος 

του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού. 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3 γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 

 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 

παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019 

 

Η πληρωμή θα γίνετε επί πιστώσει με έκδοση  χρηματικού εντάλματος πληρωμής από 

το λογιστήριο της επιχείρησης μαζί με τα απαραίτητα έγραφα σε τραπεζικό λογαριασμό 

του δικαιούχου. 

Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

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

παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης 

 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

▪ κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου, μέχρι και την ημέρα και ώρα λήξης κατάθεσης των 

προσφορών  Τετάρτη 15/3/2023 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία της 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/


Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 

τηλ. 22410-36360  

▪ ή σταλούν με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης 

Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ , Αγίου Ιωάννου 54, 85100, Ρόδος, τηλ. 22410-36360,   

. 

▪ ή να σταλούν με e-mail στην διεύθυνση  mkarikis@desroda.gr μέχρι την  

ημέρα και ώρα  λήξης κατάθεσης  των προσφορών  . 

 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στα γραφεία της δημοτικής επιχείρησης, Αγίου Ιωάννη 54 

από την αρμόδια επιτροπή.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 

γραφεία της επιχείρησης, Αγίου Ιωάννη 54, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-36360 και 

φαξ: 22410-27462 στον κ. Καρίκη Μιχάλη   & Καραμανώλη Φώτη. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα της 

Επιχείρησης μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας . 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

mailto:mkarikis@desroda.gr
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