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Θέμα: «Προμήθεια γκαραζόπορτας για το ΚΔΑΥ Ρόδου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2017 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

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

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Την αναγκαιότητα της προμήθειας και τοποθέτησης γκαραζόπορτας στο ΚΔΑΥ Ρόδου. 

5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 

45/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε βάρος των Κ.Α. 62-7135.0003 και 

καταχωρήθηκαν στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α Α/634 αντίστοιχα.   

6) Την απόφαση 811/2017 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Α. Τη διενέργεια της “ προμήθειας και τοποθέτησης γκαραζόπορτας στο ΚΔΑΥ Ρόδου ” 

εκτιμώμενης αξίας 11.860,80 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την 

Τετάρτη  26/04/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, 

Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 22410-77728. 
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 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που περιέχονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

  Γ. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν μαζί με την 

προσφορά τους πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και 

πιστοποιητικό επιμελητηρίου. 

 Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους του 

ΕΣΠΑ. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται έως 30 ημέρες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                 Ο Αντιδήμαρχος 

 
 
     Σάββας Διακοσταματίου 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Βιομηχανικό Ρολό ηλεκτροκίνητο, από προφίλ μονωτικό πρισματικό, διπλού τοιχώματος νέας γενιάς, 

με μόνωση πολυουρεθάνης πυκνότητας 70 kg/m3, βαμμένο σε RAL 1018 πολυεστερικό, διαστάσεων 

464 cm πλάτος και 520 cm ύψος, βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13241-1. 

Το βιομηχανικό  ρολό θα είναι εξοπλισμένο με πίνακα ελέγχου, για τον απαιτούμενο έλεγχο της 

διάταξης κίνησης. 

Για την αποφυγή πτώσης του ρολού, προβλέπεται η ύπαρξη φυγοκεντρικού φρένου, που 

εξασφαλίζει τη μηχανική ασφάλιση και ακινησία του ρολού. Επιπλέον, για να αποφευχθεί 

οποιοσδήποτε κίνδυνος, ο εξοπλισμός του βιομηχανικού ρολού θα συμπεριλαμβάνει φωτοκύτταρα και 

αισθητήρια πίεσης. 

Για τις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, θα τίθεται σε χρήση χειροκίνητη λειτουργία του 

βιομηχανικού ρολού, η οποία θα περιλαμβάνει: 
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• σύστημα υποδοχής με μανιβέλα 

• παλάγκο και αλυσίδα 

Τέλος, η κατασκευή θα πρέπει να φέρει τηλεσκοπικό αρθρωτό μεταλλικό σκελετό αντιανεμικής 

προστασίας για μεγαλύτερη αντοχή έναντι της ανεμοπίεσης και τζαμάκια από προφίλ αλουμινίου και 

πολυκαρβονικό διαφανές. 

      

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Α.Τ. Ποσότητα Δαπάνη 

Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή 

τυλιγόμενη (ΝAΟΙΚ 62.46) 

 

kg NT 3/4 

 
706 11.860,80 

ΦΠΑ 24%  2.846,60 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 14.707,40 

 

 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1.  Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Αντιδήμαρχο Τ.Υ. 

4. Διεύθυνση Οικονομικών 

5. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

6. Τμήμα Προμηθειών 

7. Λογιστήριο(Τμήμα Εξόδων) 

 


