
 

                                                                     

                                                                                               Ρόδος,  25/5/2020 

                                                                                     Αρ. πρωτ.:  577/ΓΠ263 

                          

                                                                                   ΠΡΟΣ :   

                                                                                  ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ          

                                                                      ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

                                                   ΚΗΜΔΗΣ  

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

                       

                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Θέμα:  «προμήθεια συσσωρευτών για τα λεωφορεία της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» 

             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 διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α ́/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ . 

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

δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας έτους 2020  

για της  ανάγκες της επιχείρησης   για την ομαλή λειτουργία των λεωφορείων 

της υπηρεσίας , προκειμένου να  γίνουν οι απαραίτητες  αλλαγές συσσωρευτών  

στα λεωφορεία  .  

4. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους  δεκαεννιά χιλιάδες 

διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (19.294,40 €) για την 

πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του  ΚΑ 10-7135 του 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» 
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Ν.Π.Ι.Δ.  -  Α.Φ.Μ.  997562542 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54 -  85100 ΡΟΔΟΣ 

Τηλ.: (22410) – 22259 /36370 /36360    Fax : (22410) – 27462 

 





προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Δημοτικής Επιχείρησης 

Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για   «Συσσωρευτές λεωφορείων». 

5. Την με αρ .πρωτ.  572/ΑΠ80   22/5/2020 απόφαση του Προέδρου της ΔΕΣ 

ΡΟΔΑ  για έγκριση  της διενέργειας  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

της προμήθειας : «προμήθεια συσσωρευτών για τα λεωφορεία της ΔΕΣ 

ΡΟΔΑ» και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  . 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης στη χαμηλότερη τιμή  της κατωτέρω 

προμήθειας, έτους 2020, συνολικής αξίας  19.294,40 με ΦΠΑ. 

 

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός 
Μον. 

Μέτρ. 

 

ποσότητ

α 

 

Τιμή 

μονάδος 

(άνευ ΦΠΑ) 

Συνολική 

αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 

1 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

 

12V 100A 

 TEM. 8 175,00 € 1.400,00 € 

2 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

 

12V 180A TEM. 

8 195,00 € 1.560,00 € 

3 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

 

12V  

Από 220A 

έως 230Α 

TEM. 

60 210,00 € 12.600,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 15.560,00 € 

 ΦΠΑ 24% 3.734,40 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 19.294,40 € 

 

 

Οι συσσωρευτές  θα είναι κλειστού τύπου . Επίσης, τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει 

να προέρχονται από αναγνωρισμένο  κατασκευαστή εσωτερικού ή εξωτερικού και να 

έχουν  πιστοποίηση διαχείρισης  ποιότητας ISO. 

 Η προσφορά για τους συσσωρευτές  θα συνοδεύετε   και από τα πιστοποιητικά 

ποιότητας τους . Το κόστος της μεταφοράς των προϊόντων στην επιχείρηση θα βαρύνει 

τον ανάδοχο. Την ευθύνη της μεταφοράς των συσσωρευτών   προς τα γραφεία  της 

Επιχείρησης την έχει ο ανάδοχος.  

Η Επιχείρηση θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά για όλη την ποσότητα του 

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

διάρκεια μέχρι τις  31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης  ή μέχρι να εξαντληθεί το 

ποσό της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

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 

20.000 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.  

 

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: 

α. 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 νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) 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) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) 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 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
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-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-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/




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 αποσφράγισης των προσφορών  

Τετάρτη 3/6/2020  12:00 το μεσημέρι στα γραφεία της Δημοτικής 

Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, τηλ. 22410-

36360 

 

▪ σταλούν με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης 

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

μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών  . 

 

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

από την αρμόδια επιτροπή. Οι συμμετέχοντες μπορούν  να παρασταθούν στο άνοιγμα 

των προσφορών εφόσον το επιθυμούν. 

 

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 , Κρητικό Γεώργιο & Καραμανώλη Φώτη. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 

ιστοσελίδα της Επιχείρησης μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας . 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 




