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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος, 23/03/2017 

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ                                                      Αριθµ. Πρωτοκ: 2/21357 

∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                          ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                          

Τηλ:22410-35445                         

e-mail: gantonatos19@gmail.com                             

                                                      

                         

Θέµα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                 (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου) 

 

 

Ο Αντιδήµαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 

2. Το Ν. 4412/2016. 

3. Την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί στον κωδικό 

30/6117.0001. 

4. Την απόφαση 811/2017 του ∆ηµάρχου για την εκχώρηση των 

αρµοδιοτήτων. 

5. Τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε έτος για τη συγκεκριµένη υπηρεσία. 

6. Την απόφαση 846/2017 του ∆ηµάρχου που εγκρίνει την προµήθεια. 

7. Το έγγραφο 16/19949/2017 της ∆νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αιτείται 

την παροχή υπηρεσιών. 

 

A. Αποφασίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του 

∆ηµάρχου «για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του ∆ήµου Ρόδου» στον 

κωδικό 30/6117.0001 και για το έτος 2017. 

B. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κατάθεση 

έγγραφων προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάση τιµής 

(χαµηλότερη τιµή), για την παροχή υπηρεσιών ως κάτωθι: 

 

α/α Παροχή υπηρεσίας µ/µ Ποσότητα 

 

Τιµή άνευ 

φπα 24% 

Αξία άνευ φπα 

24% 

1 Αρχικός ή περιοδικός ή έκτακτος 

έλεγχος ανελκυστήρα έως δώδεκα 

(12) ατόµων και έως έξι (6) στάσεων 

και έκδοση Πιστοποιητικού 

Ελέγχου. 

τεµ 5 120 600 

      

Συνολική αξία άνευ φπα 24% 600 

 

Φπα 24% 144 
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Συνολική αξία µε φπα 24% 744 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τους αρχικούς και περιοδικούς ελέγχους που πρέπει να γίνουν από 
Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου Ανελκυστήρων στους ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτήρια του 
Δήμου Ρόδου και την έκδοση από τον ίδιο Φορέα Ελέγχου του αντίστοιχού Πιστοποιητικού Περιοδικού 

Ελέγχου για κάθε Ανελκυστήρα με σκοπό την καταχώρηση στο Μητρώο Ανελκυστήρων.  
Η διαδικασία των ελέγχων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 
28425/1245/2008 (ΦΕΚ Β 2604/22-12-2008) εν γένει αλλά και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 3 
(Καταχώρηση Ανελκυστήρα), το άρθρο 9 (Αναγνωρισμένοι / Κοινοποιημένοι φορείς ελέγχου) και το 
άρθρο 10 (Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιμές) της εν λόγω ΚΥΑ.  
 
Ο πάροχος-ανάδοχος πρέπει να είναι Αναγνωρισμένος Φορέας Ελέγχου Ανελκυστήρων, να διαθέτει 
πιστοποιητικό από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) ή από άλλον ισοδύναμο φορέα Κράτους 
Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 9 της ΚΥΑ 
αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/2008 (ΦΕΚ 2604 Β/ 22-12-08) περί Αναγνωρισμένων – Κοινοποιημένων 
Φορέων Ελέγχου και να είναι καταχωρημένος στον αντίστοιχο κατάλογο της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
 
Οι έλεγχοι που θα γίνουν αφορούν τους κάτωθι ανελκυστήρες του Δήμου Ρόδου : 
 

1. Ανελκυστήρας Δ.Ε. Έμπωνας (Δημοτικό Κατάστημα) 

2. Ανελκυστήρας Δ.Ε. Κρεμαστής (Πνευματικό Κέντρο Πεταλουδών) 

3. Ανελκυστήρας Δ.Ε. Ροδίων (Δημαρχιακό Μέγαρο) 

4. Ανελκυστήρας Δ.Ε. Ροδίων (Μεσαιωνικής Πόλης) 

5. Ανελκυστήρας Δ.Ε. Ροδίων (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 
Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και 
λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους Αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου Ανελκυστήρων. 
Περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση των 
ανελκυστήρων, όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση 
δοκιμαστικών βαρών. Οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του εκάστοτε ανελκυστήρα και εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο 
εγκατάστασής του, συμπληρωμένες με τις κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των υφιστάμενων 
ανελκυστήρων. Μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής των ανελκυστήρων 
ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους έχει υποχρέωση να υποβάλλει αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
εξήντα ημερών για την καταχώρηση ή την ανανέωση της πράξης καταχώρησης του ανελκυστήρα στην 
αρμόδια Δ/νση του οικείου Δήμου, υποβάλλοντας το σχετικό Πιστοποιητικό Περιοδικού Ελέγχου του 
Αναγνωρισμένου Φορέα. 
 
Οι έλεγχοι από τον Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου θα γίνονται εντός τριών (3) ημερών από την σχετική 
εντολή του ιδιοκτήτη – διαχειριστή προς αυτόν και θα επιβλέπονται από την αρμόδια Υπηρεσία κατ’ 
εντολή του ιδιοκτήτη – διαχειριστή. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης 
εκτέλεσης των ελέγχων, επικαλούμενος τυχόν αδυναμία του παρά μόνο εάν προηγουμένως έχει 
ενημερώσει γραπτώς τη Υπηρεσία περί ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος όταν επικαλείται ανωτέρα βία 
υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία των συμβάντων τα οποία συνιστούν ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά περιοδικού - αρχικού ελέγχου εντός δέκα (10) 
ημερών από την πραγματοποίηση έκαστου ελέγχου ανελκυστήρα. Σε περίπτωση παρατηρήσεων ή 
ελλείψεων προς συμμόρφωση οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον Δήμο Ρόδου εντός τριών (3) ημερών 
από την πραγματοποίηση έκαστου ελέγχου ανελκυστήρα προκειμένου αυτός να προβεί στις σχετικές 
ενέργειες συμμόρφωσης. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος των δέκα (10) ημερών για την προσκόμιση 
των πιστοποιητικών περιοδικού – αρχικού ελέγχου αρχίζει να μετρά μετά την εξάλειψη των 
παρατηρήσεων – ελλείψεων και την πραγματοποίηση του επανελέγχου εφόσον απαιτείται. Η 
παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης εκτελείται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
Όλες οι εργασίες κατά την διάρκεια τον ελέγχων θα γίνονται συμφώνα με τις διατάξεις των Ελληνικών 
Κανονισμών περί Ανελκυστήρων, περί ασφάλειας εργασιών καθώς επίσης σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης, της επιστήμης και με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
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Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 
744,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 30-6117.0001 οικ. έτος 2017.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενοι επανέλεγχοι που θα απαιτηθούν εφόσον κατά τον 
πρώτο έλεγχο ο Αναγνωρισμένος Φορέας Ελέγχου διαπιστώσει ελλείψεις ή δυσλειτουργίες και για τον 
λόγο αυτό προβεί σε επανορθωτικές υποδείξεις προς τον ιδιοκτήτη – διαχειριστή του ανελκυστήρα. Οι 
επανέλεγχοι θα γίνουν αμέσως μετά τις επανορθωτικές επεμβάσεις από τον συντηρητή του ανελκυστήρα 
και εντός τριών (3) ημερών από την σχετική εντολή του ιδιοκτήτη – διαχειριστή προς τον Αναγνωρισμένο 
Φορέα Ελέγχου.  
 
Γενικά περί εργασιών και μέτρων ασφαλείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας κατά τις εργασίες του 
και για τη συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους, 
τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος 
πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, των 
μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων, ως και ασφαλείας για αποφυγή ατυχήματος του εν γένει 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τις οδηγίες 
της επιβλεπούσης υπηρεσίας, τους ισχύοντες Νόμους και διατάξεις. Σε περίπτωση µη τηρήσεως των 
ανωτέρω, ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη.  
Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στις παρακείμενες εγκαταστάσεις θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
Σε περίπτωση παράβασης η ατυχήματος ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά είτε 
στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλους κλπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους 
λόγω παράβασης η παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα. 
Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4412/2016. 
 

 

� Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την παροχή υπηρεσιών, είναι 

αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του ∆ηµάρχου, µετά από έρευνα 

αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόµενους 

προµηθευτές που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την επιλογή προµηθευτή είναι οι υπηρεσίες να καλύπτουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Τµήµα Προµηθειών.  

� Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι συµφωνούν µε 

όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

� Επιπλέον, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, έγγραφο του 

Επιµελητηρίου, έτους 2017, που να πιστοποιεί ότι είναι µέλος 

της επαγγελµατικής του οργάνωσης, καθώς και ποινικό µητρώο 

του νόµιµου εκπροσώπου. 

� Από το µειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης επί του συµβατικού ποσού άνευ φπα. 

� Οι συµµετέχοντες µπορούν να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα 

τα είδη της πρόσκλησης. 

� Ο συµµετέχων πρέπει να δώσει προσφορά για όλους τους ανελκυστήρες. 

� Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Φορέας µπορεί να 

εξαιρέσει κάποιον ανελκυστήρα από την πιστοποίηση. 

� Η διάρκεια της σύµβασης είναι µέχρι τις 31/12/2017. 

 

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στο 

Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-

35445 µέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στις 09.00 

(καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών). Στην προκείµενη εκδήλωση 

ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στον κ. Γεράσιµο 

Αντωνάτο. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου µας 

από σήµερα έως και την ηµέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσηµη 

ιστοσελίδα. 

 

Η ∆ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ                              ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 

3. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

4. ∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

5. κ. Γεωργιάδη Μανώλη (∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 

6. Τµήµα Προµηθειών 

7. Εµπορικό Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου 

8. κ. ΠΡΑΝΤΗ ΑΡΓΥΡΗ  (τηλ. 6944-330490) 

9. ∆νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για άµεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος µε απόδειξη. 

10. Γραφείο Μηχανογράφησης (κ. Πανά Χρήστο,κ. Αρετή) για ανάρτηση 

στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου από τη λήψη του παρόντος µε 

απόδειξη. 
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