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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ:  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      Ρόδος, 12/8/2019 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                   Αριθμ. Πρωτ: 2/43007 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-35445  

Πληρ: Ειρήνη Βασίλα          ΠΡΟΣ 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών 
4. Εμπορικό Επιμελητήριο 
5. Δ/νση Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των  
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
(για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος 
με απόδειξη) 

                            

                

Θέμα :  «Προμήθεια δύο Δικύκλων» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  3992/2019 

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) Το Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» 

4) Το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 

5) Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος του Κ.Α. 70-

7132.0003 και καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/927.   

6) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005136609 2019-06-20 

7) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το εγκεκριμένο 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005426782 2019-08-12 

8) Το με αριθμό πρωτ. 2/32385/20-6-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη 

περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  

9) Την απόφαση 447/31-1-2019 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 
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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Τη διενέργεια διαγωνισμού  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για 

την προμήθεια δύο δικύκλων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε. 

Ρόδου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), εκτιμώμενης αξίας 

6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τη Δευτέρα 19/8/2019  

και καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς, ώρα 9:00 π.μ. στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 22410-35445. 

 

Β. Εγκρίνουμε την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της προμήθειας που 

περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 

 

Γ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη 

της προμήθειας της πρόσκλησης. Επίσης,  είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 

μαζί με την προσφορά τους:  

 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους 

όρους της Πρόσκλησης και β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 

πρόσωπο τους της παραγράφου 1α   έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 

4412/2016.  

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 

καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. Επίσης θα 

προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που 

ασφαλίζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες  ή έχουν σχέση εργασίας με την 

εταιρεία. 

 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα 

καταθέτουν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για 

ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις 

τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 

 Δ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως τις 31-12-2019. 

 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον μισθωτή ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 
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ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την 

ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του 

αντικειμένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 

 

                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

      Σάββας Διακοσταματίου 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
        ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Το προς προμήθεια δίκυκλο όχημα θα είναι καινούργιο, βενζινοκίνητο σύγχρονης τεχνολογίας, 
φιλικό στο περιβάλλον. 

1.2 Ο συνολικός αριθμός των καθήμενων επιβατών θα είναι δύο ατόμων (2). Θα πληροί όλες τις 
ισχύουσες προδιαγραφές (κατασκευαστικές, λειτουργικές, αισθητικές και ασφαλείας) που 
ισχύουν και εφαρμόζονται τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

1.3 Η σέλα για αναβάτη και συνεπιβάτη Θα είναι άνετη, θα διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα και 
ενισχύεται από διπλή ραφή, με ενσωματωμένες πλαϊνές χειρολαβές συνεπιβάτη. 

2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

2.1 Το δίκυκλο όχημα θα είναι  εφοδιασμένο με τετράχρονο βενζινοκίνητο κινητήρα σύγχρονης 
τεχνολογίας. Ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση θα δοθεί στην χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. 

2.2 Ο κυβισμός του κινητήρα να είναι 125 κυβικά εκατοστά με ιπποδύναμη 11.5 Hp περίπου με 1 
κύλινδρο.  

2.3 Ο κινητήρας θα είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού καυσίμου και μίζα για την 
εκκίνηση του.  

2.4  Το σύστημα ψύξης του κινητήρα θα είναι υδρόψυκτο 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΕΔΗΣΗΣ 

3.1 Το σύστημα πέδησης των δικύκλων θα είναι σύμφωνο με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική 
νομοθεσία. 
Θα περιλαμβάνει δε: 

 Το κεντρικό σύστημα πέδησης με ABS 

 Εμπρός και πίσω δισκόφρενο 

 Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις 

 Αντίβαρα τιμονιού 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ.  

4.1  LED φώτα θέσης και οπισθίου φανού 

 Καντράν με  ψηφιακές οθόνες και δυνατότητα προσαρμογής των ενδείξεων 

 Αντικλεπτικός διακόπτης κάτω από τη σέλα, εμποδίζει την εκκίνηση του κινητήρα σε 
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        ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

περίπτωση παραβίασης του κεντρικού διακόπτη 

 Πλαϊνό stand με διακόπτη λειτουργίας 

 παροχή USB στον αποθηκευτικό χώρο 

5. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

5.1 Το κάθε δίκυκλο όχημα θα διαθέτει: 

 Μπαγαζιέρα χωρητικότητας 30 λίτρων τουλάχιστον, τοποθετημένο στο πίσω μέρος 
κάθε δικύκλου 

 Αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη 

 Αποθηκευτικός χώρος κάτω από την σέλα χωρητικότητας ικανής για τοποθέτηση full 
face κράνους. 

 Γάντζος ασφαλείας για την ανάρτηση χειραποσκευών στο εσωτερικό της ποδιάς 

 Στην προμήθεια κάθε δικύκλου περιλαμβάνεται full face κράνος 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1.1 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
Το κάθε δίκυκλο όχημα θα παραδοθεί με τις απαιτούμενες πινακίδες κυκλοφορίας, δηλ. ο 
προμηθευτής υποχρεούται να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για 
την έκδοση δικαιολογητικών, έγκριση τύπου κ.α. στην αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει η 
παραλαβή τους και θα ισχύσουν οι σχετικές διατάξεις για την έκπτωση του. 

2. ΕΓΓΥΗΣΗ  

2.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
Το όχημα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα μηχανικά μέρη και τα πλαστικά 
διαρκείας τουλάχιστον ενός ( 1 ) έτους. Επίσης  οι προσφορές θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά 
ποιότητας του προμηθευτή και του κατασκευαστή πλαισίου του δίκυκλου οχήματος. 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

3.1 Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 

Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του δίκυκλου οχήματος. 

3.2 Πρώτο service 

O διαγωνιζόμενος θα αναλάβει να ολοκληρώσει το πρώτο service χωρίς οικονομική επιβάρυνση 
για το Δήμο Ρόδου τόσο για τα υλικά όσο και για την εργασία 

3.3  Περίοδος πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης:  

 Η περίοδος της τεχνικής υποστήριξης θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την 
προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, να ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή. 

3.4 Χρόνος απόκρισης αντιμετώπισης βλαβών: 

 Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για την παροχή τεχνικής στήριξης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης 
είναι οι δέκα (10) ημερολογιακές μέρες. 

3.5  Λοιπά στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης: 
Πρόγραμμα συντήρησης – service (παρεχόμενες υπηρεσίες, περιοδικές συντηρήσεις: τακτικές / 
προληπτικές κατά περίπτωση του οχήματος),  διαδικασία αντιμετώπισής των τεχνικών βλαβών ως 
τα τεχνικά και άλλα μέσα για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΕΜ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 

Δίκυκλο όχημα όπως αναλύεται 

στις προδιαγραφές 

 
3.000 2 6.000 

Συνολικό Κόστος (ΜΕ ΦΠΑ) 

 
6.000 € 

 




