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Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                     

                                                                              

          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος, 18-09-2018 

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                              Αριθµ. Πρωτοκ:  2/56435 

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ                                                  

∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                        

Τηλ:22410-35445                                                          
Πληρ: Ειρήνη Βασίλα      
e-mail: ivasila@yahoo.gr      

 
 

            

                                                                                       

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 5701 

Θέµα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου) 

 

 

Ο Αντιδήµαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

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

2. Νόµος 3463/2016 άρθρο 159  

3. Το Π.∆.80/2016 

4. Το Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» 

5. το γεγονός ότι για τη συγκεκριµένη υπηρεσία έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές αίτηµα στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ 18REQ003608187 2018-08-28 

6. το γεγονός ότι για τη συγκεκριµένη υπηρεσία έχει καταχωρηθεί το εγκεκριµένο αίτηµα στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ 18REQ003691862 2018-09-17 

7. Την  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί. 

8. Την απόφαση 4476/2018  του ∆ηµάρχου για την εκχώρηση των αρµοδιοτήτων. 

9. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 

στον  Κ.Α. 00-6073.0001 µε τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 

συνέδρια και σεµινάρια» ποσού 5.000,00€ 
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Αποφασίζει 

 

Α) Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου για την 

διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράµµατος «Ανάπτυξη ∆ιοικητικών Ικανοτήτων Στελεχών 

& Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πολιτών» 

 

Β) Την έγκριση της κάτωθι τεχνικής έκθεσης   

 

Γ) Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κατάθεση έγγραφων 

προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα  από οικονοµικής 

άποψης µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή) για όλες τις υπηρεσίες  του παρακάτω 

πινάκα του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ  
 

Το σεµινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου Ρόδου για τρεις (3) 

ηµέρες από 8 ώρες την ηµέρα και αφορά τα στελέχη της ∆/νσης ΚΕΠ. Ο µέγιστος 

αριθµός των συµµετεχόντων είναι 54. 

Το αντικείµενο του σεµιναρίου αφορά την ποιοτική αναβάθµιση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών από τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση προς 

τους πολίτες, κάτι που αποτελεί µια ισχυρή πρόκληση για κάθε σύγχρονο κράτος, 

στην προσπάθεια του να προσαρµόζει τη δράση του στην κατεύθυνση της 

ικανοποίησης των αναγκών της κοινωνίας, εκµεταλλευόµενο πλήρως το ιδιαίτερο 

στελεχιακό ∆υναµικό του , σε όλα τα επίπεδα των Υπηρεσιών του. 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Είδος 
δαπάνης 

Κ.Α. 
Προϋπολογισµού 

CPV Ποσότητα Τιµή 
Μονάδος  

Συνολικό 
Κόστος 
(Χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Συντελεστής 
Φ.Π.Α.  

Συν. 
Κόστος 

∆ιεξαγωγή 
σεµιναρίου  

00- 6073.0001 8000000
0-4 

1 4900,00 4900,00 0% 4900,00 

Σύνολο δαπάνης 4900,00 

 
 

Συνολικό κόστος υπηρεσίας : 4900,00€ 
 

Η υπηρεσία διέπεται από τις ∆ιατάξεις: 
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1. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα το άρθρο του 
118 «Απευθείας ανάθεση». 

2. Του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) 
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 
 

Η ενδεικτική δαπάνη της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 4900,00 € και 

θα βαρύνει τον Κ.Α :00-6073.0001 µε τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 

συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια» ποσού 5.000,00€  

 

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 παρόχους  που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή παρόχου είναι οι Προσφορές να 

υποβάλλονται για όλα τα υλικά όπως αναφέρονται ανωτέρω. 

  

 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. 

 Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις  φορολογικές τους υποχρεώσεις 

κατά την καταλυτική ηµεροµηνία κατάθεσης εισφορών. 

 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου από τον οποίο να προκύπτει δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος 

αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης και λήψης αποφάσεων. 

 

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 Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2018 στις 12.00 µµ (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, Καποδιστρίου 3-5, 85100, 

στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780 στην κα. Βασίλα Ειρήνη ή στην 

κα.  Βαϊλάκη Άννα.      

                                                              

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

                                                                     ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 
3. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
4. Εµπορικό Επιµελητήριο 
5. Τµήµα Προµηθειών 
6. Λογιστήριο(Τµήµα Εξόδων)  
7. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (για άµεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων 

από τη λήψη του παρόντος µε απόδειξη) 
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