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                                ΑΔΑ:   

                                              

 

 

 

 

                

                                                                                 Ρόδος   21/11/2016    

                          Αριθμ.Πρωτ:  1.561 

                                                       

Για τοιχοκόλληση                 

                                                                          Πίνακας ανακοινώσεων Δ.Ο.Π  

                                                                           Πίνακας ανακοινώσεων Δ.Ρ.   

          

             

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   
            (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τoυ Προέδρου του Δ.Σ) 

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου έχοντας υπόψη:  

 

1.  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2. Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του 

άρθρου 22. Του Ν.3536/2007. 

3. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εκδοθεί στον Κ.Α  15-7135 

4. Την απόφαση Δ.Σ αρ. 45/2016 για την λήψη απόφασης   

5. Την απόφαση Προέδρου αριθμ.70/2016   για την απευθείας ανάθεση  

6. Την άμεση ανάγκη  για τις κάτωθι προμήθειες   

7. Την απόφαση 332 /2015 Δημάρχου για ορισμό Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Την  διενέργεια  προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων  με Απευθείας  Ανάθεση από 

τον  Πρόεδρο  του Διοικητικού Συμβουλίου    

2. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που περιέχονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ και οι 

οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές υποχρεούνται μαζί με τις έγγραφες προσφορές του να 

προσκομίσουν επίσημο παραστατικό που να αποδεικνύει την εγγραφή τους στο 

Επιμελητήριο της επαγγελματικής τους οργάνωσης που σχετίζεται με την συγκεκριμένη 

προμήθεια. 

4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί 

η Υπηρεσία  μας.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

IΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ      

 

Τμήμα  : Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρ 

Τηλέφωνα : 22410-44600-44625 

Φαξ : 22410-44607 

Πληρ. : Παπαδοπούλου Σοφία 
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5. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 

κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την υπηρεσία.  

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για την μεταφορά και τοποθέτηση των εν 

λόγω υλικών στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Μέσα σε 10 

ημερολογιακές ημέρες από την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί  

σύμβαση με το μειοδότη προμηθευτή.  

6.   Ο Δ.Ο.Π θα δεχθεί προσφορές μόνο για το σύνολο όλων των ζητούμενων υλικών και όχι 

μέρος αυτής. 

 

 Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στον Δ.Ο.Π. Δήμου 

Ρόδου, Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ 85-132, τηλ. 22410-44600-625  έως την Δευτέρα 

28/11/2016 και ώρα 10.00 το πρωί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα είδη 

της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στην κα. Παπαδοπούλου Σοφία τηλ.22410-44600-44625 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π., του Δήμου Ρόδου, να 

αναρτηθεί στο Διαύγεια και στο site του Δήμου από σήμερα έως  και την Δευτέρα 28 

Νοεμβρίου  2016.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ο.Π  

 

           

  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

α/α 

 

Περιγραφή Είδους  

  

Ποσότητα 

Ενδ. τιμή 
(άνευ ΦΠΑ) 

Συνολική  

Αξία 
(άνευ ΦΠΑ)  

1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

9.000 Btu/h 

1 450,00 450,00 

2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

12.000  Btu/h 

2 600,00 1.200,00 

3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  

24.000  Btu/h 

1 950,00 950,00 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ 2.600,00€ 

      ΦΠΑ 24%  624,00€ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24% 3.224,00€ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
1. Κλιματιστική μονάδα ισχύος 9.000 BTU/Η 

 

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με δυνατότητα 

ψύξης – θέρμανσης, απόδοσης μέχρι 9.500 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα του 

κλιματιστικού θα έχει 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.   Η κλιματιστική συσκευή θα είναι 

τάσης 220-240 v – 50 Hz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R410A. Οι βαθμοί 

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

και 3,5 αντίστοιχα. Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας 

που αφορούν το είδος. Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση της 

εγκατάσταση της συσκευής και την σύνδεση της με το ηλεκτρικό δίκτυο, και θα 

παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 

Για την κλιματιστική συσκευή θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. 

Ποσότητα : 1 τεμ. 

2. Κλιματιστική μονάδα ισχύος 12.000 BTU/Η 

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με δυνατότητα 

ψύξης – θέρμανσης, απόδοσης μέχρι  12.500 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα 

του κλιματιστικού θα έχει 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.   Η κλιματιστική συσκευή 

θα είναι τάσης 220-240 v – 50 Hz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R410A. Οι 

βαθμοί ενεργειακής απόδοσης (ΕΕR) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι 

κατ΄ελάχιστον 3,2 και 3,5 αντίστοιχα. Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα 

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

έχει την υποχρέωση της εγκατάσταση της συσκευής και την σύνδεση της με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 

Για την κλιματιστική συσκευή θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. 

Ποσότητα : 2  τεμ. 
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3. Κλιματιστική μονάδα ισχύος 24.000 BTU/Η 

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με δυνατότητα 

ψύξης – θέρμανσης, απόδοσης μέχρι  24.500 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα 

του κλιματιστικού θα έχει 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.   Η κλιματιστική συσκευή 

θα είναι τάσης 220-240 v – 50 Hz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R410A. Οι 

βαθμοί ενεργειακής απόδοσης (ΕΕR) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι 

κατ΄ελάχιστον 3,2 και 3,5 αντίστοιχα. Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα 

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

έχει την υποχρέωση της εγκατάσταση της συσκευής και την σύνδεση της με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 

Για την κλιματιστική συσκευή θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. 

Ποσότητα : 1  τεμ. 

 

Οι συμμετέχοντες θα δώσουν προσφορά   μόνο για όλη την ποσότητα συνολικά.  

 

 


