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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                                
                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ρόδος, …15/03/2017 

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ                                            Αριθµ. Πρωτοκ: 2/18719      

∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                Κοιν. 1. Γραφείο ∆ηµάρχου                          

Τηλ:22410-35445                                                 2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 

e-mail: periousia@rhodes.gr                                            3. ∆/νση Οικονοµικών 

                                                                            4. ∆/νση Τεχ/κών Υπηρεσιών 

                                                                            5. Τµήµα Προµηθειών 

 

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. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

4. Το Π.∆. 80/2016. 

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

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

10/6261.0001 ύψους 12.000 ευρώ. 

7. Την απόφαση 1758/2016 του ∆ηµάρχου για την εκχώρηση των 

αρµοδιοτήτων. 

8. Το προϋπολογισµό του ∆ήµου Ρόδου για το έτος 2017 του οποίου υπάρχει 

εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 10/6261.0001. 

9. Το γεγονός ότι η ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων όλου του ∆ήµου δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ άνευ φπα. 

                                          Αποφασίζει         

 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του ∆ήµάρχου 

για την παροχή υπηρεσίας «για τη συντήρηση όλων των ανελκυστήρων του 

∆ήµου» στον κωδικό 10/6261.0001. 

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 των κάτωθι υπηρεσιών, έτους 2017: 

 

 

α/α Ονοµασία κωδικού κωδικός Ζητούµενες 

υπηρεσίες 

 

Προυπολογισθέν 

ποσό(ευρώ) µε 

φπα έτους 2017 

1 Συντήρηση όλων των 

ανελκυστήρων του 

10/6261.0001 Συντήρηση όλων των 

ανελκυστήρων του 

7.886,40 
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∆ήµου Ρόδου για το 

έτος 2017 

∆ήµου Ρόδου 

 

 

 

 

Η ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να πληρεί τις κάτωθι προδιαγραφές: 

 

1. Το διάστηµα παροχής της υπηρεσίας θα είναι από την υπογραφή της 

σύµβασης και για ένα(1) έτος µετά. 

2. Οι ανελκυστήρες που θα συντηρηθούν είναι(βάση του εγγράφου του 

έτους 2011 της ∆νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο µέχρι τη σύνταξη 

της παρούσας δεν έχει µεταβληθεί). Συνολικά, λοιπόν, είναι 6 

ανελκυστήρες. 

3. Η συντήρηση που θα πρέπει να εκτελεί  ο ανάδοχος είναι: 

• Λίπανση ανελκυστήρα 

• Έλεγχος ασφαλιστικών κυκλωµάτων 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας θυρών 

• Έλεγχος συρµατόσχοινων 

• Επιθεώρηση τοιχωµάτων και οροφής 

• Καθαρισµός εξαρτηµάτων 

• Έλεγχος διαρροής λαδιών 

• Άµεση αποκατάσταση βλάβης 

• Οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο ο τεχνικός 

 

4. Σε κάθε ανελκυστήρα θα γίνεται συντήρηση µία(1) φορά το µήνα, εκτός 

αν υπάρχει έκτακτη περιορισµένη βλάβη, χωρίς την ανάγκη 

ανταλλακτικών, η οποία δεν θα χρεώνεται επιπλέον. 

5. Οι ανελκυστήρες θα ασφαλιστούν από το µειοδότη. 

6. Τέλος, ο µειοδότης θα πρέπει να διαθέτει άδεια συντηρητού 

ανελκυστήρων και εξειδικευµένο συνεργείο.  

7. Οι συµµετέχοντες δεν απαιτείται να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής και καλής εκτέλεσης.  

 

α/α ανελκυστήρας Συντήρηση/ 

µήνα 

Αξία άνευ φπα Συνολική 

µηνιαία αξία 

άνευ φπα 24% 

1 Ανελκυστήρας ∆.Ε. Έµπωνας 

 

1 90 90 

2 Ανελκυστήρας ∆.Ε. Μασσάρων  1 90 90 

 

3 Ανελκυστήρας ∆.Ε. Κρεµαστής 1 70 70 

 

4 Ανελκυστήρας ∆.Ε. Ροδίων 

(∆ηµαρχιακό Μέγαρο) 

1 70 70 

5 Ανελκυστήρας ∆.Ε. Ροδίων 

(Μεσαιωνικής Πόλης) 

1 70 70 

6 Ανελκυστήρας ∆.Ε. Καλιθέας 

 

1 70 70 
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7 Ανελκυστήρας ∆νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 

1 70 70 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΑ  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

530 

ΦΠΑ 24% 127,20 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 
657,20 

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις υπηρεσίες είναι αυτή της Απευθείας 

Ανάθεσης του ∆ηµάρχου µετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων 

προσφορών από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές που διαθέτουν όλα τα 

ανωτέρω, καθόσον η υπηρεσία δεν υπερβαίνει το ετήσιο ποσό για το οποίο θα 

έπρεπε να διενεργηθεί δηµόσιος διαγωνισµός(δηλαδή τα 20.000 ευρώ άνευ 

ΦΠΑ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προµηθευτή είναι οι υπηρεσίες 

να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Τµήµα 

Προµηθειών. Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει µέρος της υπό 

προµήθεια υπηρεσίας, όχι όµως λιγότερο του 50%. Επιπλέον, όλο το κόστος 

της εργασίας (συντήρηση, επισκευή, κτλ), επουδενεί δεν θα υπερβεί το ποσό της 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Θα δεχθούµε προσφορές µόνο για όλη την ποσότητα των ζητούµενων υπηρεσιών 

και όχι µέρος αυτής. Επίσης, οι συµµετέχοντες υποχρεούνται µαζί µε τις 

προσφορές τους να προσκοµίσουν και: 

� Επίσηµο παραστατικό που να αποδεικνύει την εγγραφή τους στο 

Επιµελητήριο της επαγγελµατικής τους οργάνωσης για το έτος 2017. 

� Άδεια λειτουργίας συνεργείου για συντήρηση ανελκυστήρων. 

� Υπεύθυνη δήλωση ότι συµφωνεί µε τους όρους της διαγωνιστικής 

διαδικασίας που έχει θέσει ο Φορέας. 

 

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 Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στις 09.00 (καταληκτική 

ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών).  

 

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, στο τηλέφωνο: 22410-

35445, 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. 

                                                                               

                                                            Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

  

                                                               ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Εµπορικό Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου 

2. κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΗ 

3. ∆νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, για άµεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, µε απόδειξη. 

4. Γραφείο Μηχανογράφησης (κ. Πανά Χρήστο, κ. Αρετή), για 

ανάρτηση στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου από τη λήψη του 

παρόντος, µε απόδειξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


