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                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΔΑ: 7ΑΗ8Ω1Ρ-248 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                         Ρόδος 03/07/2018 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                     

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Αριθμ. Πρωτ: 2/40826 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ:2241035445                                      

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:KAKAKH ΥΠΑΚΟΗ                       

                                                          

                                                          

                                                          

               
 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  3450 

 

 

Θέµα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                 (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου) 

 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(Νόµος Καλλικράτη.) 

2. Το Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 

3. Νόµος 3463/2006 άρθρο 159 

4. Το Π.∆.80/2016 

5. Την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί. 

6. Την απόφαση 157/2018 του ∆ηµάρχου για την εκχώρηση των αρµοδιοτήτων. 

7. Την απόφαση ∆ηµάρχου 3049/2018 που εγκρίνει την απευθείας ανάθεση. 

8. Το πρωτογενές αίτηµα του  ΚΗ∆ΜΗΣ 18REQ003221254 2018-06-07 

9. Το εγκεκριµένο αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ 18REQ003354117 2018-07-02 

10. Την αναγκαιότητα για την ««Μηχανήµατα κλιµατισµού (ανεµιστήρες µε ορθοστάτη, 

κλιµατιστικά µηχ. τοίχου από 9-24 BTU)” 

11. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα 

στον κωδικό προϋπολογισµού 10-7133.0004 ποσού 14.000,00 «Μηχανήµατα 

κλιµατισµού (ανεµιστήρες µε ορθοστάτη, κλιµατιστικά µηχ. τοίχου από 9-24 BTU)” 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου των 

τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικών τιµών για  «Μηχανήµατα κλιµατισµού 

(ανεµιστήρες µε ορθοστάτη, κλιµατιστικά µηχ. τοίχου από 9-24 BTU) )» 

 

Β. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κατάθεση έγγραφων 

προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµικής άποψης προσφορά βάση τιµής (χαµηλότερη τιµή) στο σύνολο των 

παρακάτω  για την προµήθεια ως κάτωθι: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

1. Κλιματιστική μονάδα  ισχύος 9.000 Btu/h. 

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με 

δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης, απόδοσης 9.000 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα 

του κλιματιστικού θα έχει κατά τη λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα στάθμη ισχύος 

θορύβου 40 DB(A) κατά μέγιστο, θα είναι καλαίσθητη και κατασκευασμένη από αρίστης 

ποιότητας υλικά. Η εξωτερική μονάδα θα είναι και αυτή χαμηλής στάθμης θορύβου, 

κατάλληλη για τοποθέτηση σε δυσμενές καιρικές συνθήκες, τα δε εξαρτήματα που την 

αποτελούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η κλιματιστική συσκευή θα είναι τάσης 

λειτουργίας 220-240 V - 50 Ηz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R410A. Οι βαθμοί 

ενεργειακής απόδοσης (ΕΕR) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι κατ' ελάχιστον 3,2 

και 3,6 αντίστοιχα (Ενεργειακής Κλάσης Α). Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα 

πιστοποιητικά ποιότητας που αφορούν το είδος. Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα 

έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης της συσκευής και την σύνδεσή της με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη  λειτουργία.  

Για το είδος αυτό θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. 

 

2. Κλιματιστική μονάδα  ισχύος 12.000 Btu/h. 

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με 

δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης, απόδοσης 12.000 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα 

του κλιματιστικού θα έχει κατά τη λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα στάθμη ισχύος 

θορύβου 40 DB(A) κατά μέγιστο, θα είναι καλαίσθητη και κατασκευασμένη από αρίστης 

ποιότητας υλικά. Η εξωτερική μονάδα θα είναι και αυτή χαμηλής στάθμης θορύβου, 
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κατάλληλη για τοποθέτηση σε δυσμενές καιρικές συνθήκες, τα δε εξαρτήματα που την 

αποτελούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η κλιματιστική συσκευή θα είναι τάσης 

λειτουργίας 220-240 V - 50 Ηz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R410A. Οι βαθμοί 

ενεργειακής απόδοσης (ΕΕR) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι κατ' ελάχιστον 3,2 

και 3,6 αντίστοιχα (Ενεργειακής Κλάσης Α). Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα 

πιστοποιητικά ποιότητας που αφορούν το είδος. Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα 

έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης της συσκευής και την σύνδεσή της με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη  λειτουργία. 

Για το είδος αυτό θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. 

 

3. Κλιματιστική μονάδα  ισχύος 18.000 Btu/h. 

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με 

δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης, απόδοσης 18.000 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα 

του κλιματιστικού θα έχει κατά τη λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα στάθμη ισχύος 

θορύβου 50 DB(A) κατά μέγιστο, θα είναι καλαίσθητη και κατασκευασμένη από αρίστης 

ποιότητας υλικά. Η εξωτερική μονάδα θα είναι και αυτή χαμηλής στάθμης θορύβου, 

κατάλληλη για τοποθέτηση σε δυσμενές καιρικές συνθήκες, τα δε εξαρτήματα που την 

αποτελούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η κλιματιστική συσκευή θα είναι τάσης 

λειτουργίας 220-240 V - 50 Ηz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R410A. Οι βαθμοί 

ενεργειακής απόδοσης (ΕΕR) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι κατ' ελάχιστον 3,2 

και 3,6 αντίστοιχα (Ενεργειακής Κλάσης Α). Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα 

πιστοποιητικά ποιότητας που αφορούν το είδος. Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα 

έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης της συσκευής και την σύνδεσή της με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη  λειτουργία. 

Για το είδος αυτό θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. 

 

4. Κλιματιστική μονάδα  ισχύος 24.000 Btu/h. 

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με 

δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης, απόδοσης 24.000 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική 

μονάδα του κλιματιστικού θα έχει κατά τη λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα στάθμη 
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ισχύος θορύβου 55 DB(A) κατά μέγιστο, θα είναι καλαίσθητη και κατασκευασμένη από 

αρίστης ποιότητας υλικά. Η εξωτερική μονάδα θα είναι και αυτή χαμηλής στάθμης 

θορύβου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε δυσμενές καιρικές συνθήκες, τα δε εξαρτήματα 

που την αποτελούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η κλιματιστική συσκευή θα είναι τάσης 

λειτουργίας 220-240 V - 50 Ηz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R410A. Οι βαθμοί 

ενεργειακής απόδοσης (ΕΕR) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι κατ' ελάχιστον 3,2 

και 3,6 αντίστοιχα (Ενεργειακής Κλάσης Α). Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα 

πιστοποιητικά ποιότητας που αφορούν το είδος. Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα 

έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης της συσκευής και την σύνδεσή της με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη  λειτουργία. 

Για το είδος αυτό θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. 

 

5. Ανεμιστήρες Δαπέδου  

Ανεμιστήρας δαπέδου με ρυθμιζόμενο ύψος που θα διαθέτει κάθετη ρύθμιση 

προσανατολισμού των πτερυγίων και επιλογή για αυτόματη οριζόντια περιστροφή έως 

120ο. Τα πτερύγια θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό με διάμετρο κατασκευής 

40cm περίπου και θα διαθέτει προστατευτική σχάρα. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι 3 

ταχυτήτων, ισχύος 50W περίπου και τάσης λειτουργίας 220V-50Ηz. Όλη η κατασκευή 

θα διαθέτει πιστοποιητικό CE.   
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                                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ SPLIT 9.000 

Btu/h ΤΕΜ. 8 290,00 2.320,00 

2 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ SPLIT 

12.000 Btu/h ΤΕΜ. 13 400,00 5.200,00 

3 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ SPLIT 

18.000 Btu/h ΤΕΜ. 
5 

 

580,00 

 

2.900,00 

 

4 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ SPLIT 

24.000 Btu/h ΤΕΜ. 1 690,00 690,00 

5 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜ. 8 22,50 180,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
11.290,00 

ΦΠΑ 24% 2.709,60 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,40 

ΣΥΝΟΛΟ 14.000,00 

 

• Η σύµβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της µέχρι και το τέλος του 

2018. 

• Τα εµπορεύµατα θα δίνονται στις υπηρεσίες ανάλογα µε τις ανάγκες που θα 

προκύπτουν µετά από εντολή του γραφείου προµηθειών και εφόσον έχει 

κατατεθεί δελτίο αιτήσεως υλικού από κάθε υπηρεσία. 

• Η µεταφορά και η εγκατάσταση θα γίνεται από τον ίδιο τον προµηθευτή, καθώς 

και η απεγκατάσταση παλιών µηχανηµάτων εάν υπάρχουν στο σηµείο που θα 

τοποθετηθεί το νέο.  

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προµήθεια, 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 η 

προµήθεια  να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα  

• Ο συµµετέχων θα καταθέσει µαζί µε την προσφορά του και τα εξής 

δικαιολογητικά: 

•  υπεύθυνη δήλωση ότι θα υλοποιήσει όλους τους όρους της 

πρόσκλησης, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. 
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• Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής 

για το συγκεκριµένο επάγγελµα που να έχει εκδοθεί το 2018 και να 

αναφέρει ότι είναι εγγεγραµµένοι και δεν χρωστάνε εισφορές. 

 

• Επιπλέον, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς και ποινικό 

µητρώο του νόµιµου εκπροσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, β)δωροδοκία, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1, δ) 

τροµοκρατικά εγκλήµατα) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, στ) παιδική 

εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. Σε περίπτωση νοµικών 

προσώπων (εταιρείες) το ποινικό µητρώο το καταθέτουν  οµόρρυθµοι 

εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για ΕΠΕ και 

πρόεδρος ή διευθύνων σύµβουλος για Α.Ε. 

 

• Από το µειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επί 

του συµβατικού ποσού άνευ φπα. 

• Οι συµµετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα είδη 

της πρόσκλησης. 

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στο Τµήµα 

Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-35445 µέχρι 

και τη ∆ευτέρα 09 Ιουλίου στις 10:00 (καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής 

προσφορών). Στην προκείµενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του Ν.4412/2016. 

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, στην κ. Κακάκη Υπακοή 

                                                                                                  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 

3. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών  

4. Τµήµα Προµηθειών 

5. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για άµεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος µε απόδειξη 

                                                                                                  

                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                   ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
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