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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  17/2/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017    Αριθ. Απόφασης: 142/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  17 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/10392/13-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

29. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

 

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

(δικ/νος) 

17.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

(δικ/νος) 

18.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

19.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

20.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

22.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

24.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

25.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

26.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη) 
 

6. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» (δικ/νος) 

 
2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος)  

 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δικ/νος) 10.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας(δικ/νος) 
 

4.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 11.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(δικ/νη) 
 

5.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ(δικ/νος) 
 

12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 2.1 και 4.21. προτάχθηκαν και 
συζητήθηκαν στην αρχή της Συνεδρίασης. 
 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης και ο Ανεξάρτητος 
Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς προσήλθαν κατά την διάρκεια της 



 

Ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους 
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.
 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ
ενδιαφέροντος για ανάδειξη χορηγητή
2017  για την προμήθεια εισιτηρίων για την Κοιλάδα 
Πεταλουδών. αρ.πρωτ.2/12005
 
 Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου
επείγοντος, την αρ.πρωτ.2/12005/2017 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών, Τμ.Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:
 
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της συνημμένης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη χορηγητή
2017  για την προμήθεια εισιτηρίων για την Κοιλάδα Πεταλο
 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
       (για ανάδειξη προμηθευτή

 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

 

1) Την απόφαση 1758/2016 για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων.

2) Το γεγονός ότι 

προμήθεια συστήματος ελέγχου και επικύρωσης εισιτηρίων για την 

κοιλάδα των Πεταλούδων.

3) Την απόφαση 142/2017 του ΔΣ που εγκρίνει στο σύνολό της τη 

διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτή

 

A. Ανακοινώνει τη 

προμηθευτή-χορηγητή
την προμήθεια-χορηγία ως κάτωθι:

 

α/α περιγραφή 

1 Προμήθεια-χορηγία 

εισιτηρίων για την 

κοιλάδα των 

Πεταλούδων τα οποία 

θα ακυρώνονται στο 

μηχάνημα που θα 

προμηθευτεί ο Δήμος 

για τούτο το σκοπό

  

Ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντ
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

εκτός Η/Δ : Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για ανάδειξη χορηγητή-προμηθευτή έτους 

για την προμήθεια εισιτηρίων για την Κοιλάδα 
Πεταλουδών. αρ.πρωτ.2/12005/2017 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου θέτει εκτός Η/Δ λόγω του 
επείγοντος, την αρ.πρωτ.2/12005/2017 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών, Τμ.Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής: 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της συνημμένης 
ενδιαφέροντος για ανάδειξη χορηγητή-προμηθευτή έτους 

για την προμήθεια εισιτηρίων για την Κοιλάδα Πεταλο

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή) 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

Την απόφαση 1758/2016 για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων.

Το γεγονός ότι έχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την 

προμήθεια συστήματος ελέγχου και επικύρωσης εισιτηρίων για την 

κοιλάδα των Πεταλούδων. 

Την απόφαση 142/2017 του ΔΣ που εγκρίνει στο σύνολό της τη 

διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή. 

 διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

χορηγητή με κατάθεση έγγραφων προσφορών για 

χορηγία ως κάτωθι: 

Μον. 
μέτρησης 

Ενδεικτική 
ελάχιστη 
ποσότητα 

Ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ 
ΦΠΑ)

χορηγία 

εισιτηρίων για την 

Πεταλούδων τα οποία 

θα ακυρώνονται στο 

μηχάνημα που θα 

προμηθευτεί ο Δήμος 

για τούτο το σκοπό 

 

τεμ 

 

1.500.000 

 

- 
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κ.κ.Αντιδημάρχους, 
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους. 

πρόσκλησης εκδήλωσης 
προμηθευτή έτους 

για την προμήθεια εισιτηρίων για την Κοιλάδα 

θέτει εκτός Η/Δ λόγω του 
επείγοντος, την αρ.πρωτ.2/12005/2017 εισήγηση της Δ/νσης 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της συνημμένης 
προμηθευτή έτους 

για την προμήθεια εισιτηρίων για την Κοιλάδα Πεταλουδών. 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Την απόφαση 1758/2016 για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων. 

έχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την 

προμήθεια συστήματος ελέγχου και επικύρωσης εισιτηρίων για την 

Την απόφαση 142/2017 του ΔΣ που εγκρίνει στο σύνολό της τη 

διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή 
με κατάθεση έγγραφων προσφορών για 

Ενδεικτική 
 

(άνευ 
ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ 
ΦΠΑ) 

 

- 

 

 

 



4 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

 

Η ανωτέρω προμήθεια-χορηγία πρέπει να πληροί τις κάτωθι 

προδιαγραφές: 
 

� Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά-χορηγία για ελάχιστο αριθμό 

εισιτηρίων 1.500.000 τεμαχίων. 

� Τα εισιτήρια θα είναι των 3 και των 5 ευρώ, σε αριθμό που θα δοθεί 

από το Φορέα. 

� Η διάρκεια της χορηγίας θα είναι 5 χρόνια. Κάθε έτος θα χορηγείται 

στο Δήμο αριθμός εισιτηρίων που θα απαιτείται ώστε να καλυφθούν 

οι ανάγκες του μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός του 1.500.000. 

� Τα εισιτήρια θα είναι από χαρτί, μεγέθους 8χ4 εκατ. περίπου, που 

στη μία πλευρά θα φέρουν στοιχεία του Δήμου ως αυτά θα δοθούν 

από το Φορέα. 

� Στην άλλη επιφάνεια του εισιτηρίου ο χορηγητής θα μπορεί να 

τυπώσει το σήμα-λογότυπο της εταιρείας του. 

� Σχήμα και μέγεθος του εισιτηρίου φαίνεται στο συνημμένο αρχείο, 

το οποίο μας απέστειλε η εταιρεία που αναδείχθηκε μειοδότης στο 

διαγωνισμό για την προμήθεια του συστήματος. 

� Την ευθύνη και το κόστος κατασκευής της μακέτας θα έχει 

εξολοκλήρου ο χορηγητής, κατόπιν υποδείξεων του Φορέα. 

� Επιπλέον, ο χορηγητής θα μπορεί να τοποθετήσει ένα διαφημιστικό 

banner σε σημείο που θα συμφωνηθεί με το Φορέα. Όλα τα έξοδα 

τοποθέτησης και κατασκευής του banner βαρύνουν τον προμηθευτή. 

� Το κριτήριο ανάθεσης της χορηγίας είναι ο αριθμός των εισιτηρίων 

που θα προμηθεύσει-χορηγήσει ο συμμετέχων. 

� Η προμήθεια-χορηγία θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο 

μέχρι τις 30/04/2017. 

� Η παράδοση των εισιτηρίων θα γίνει από τον προμηθευτή-χορηγητή 

στο Τμήμα Προμηθειών Καποδιστρίου 3-5 στη Ρόδο, με έξοδα δικά 

του. 

 

Οι προσφορές-χορηγίες μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται 

ταχυδρομικώς στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-

5, 85100, τηλ. 22410-35445 μέχρι και την Τετάρτη 02 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 Δήμου Ρόδου, στο τηλέφωνο: 

22410-35445, στον κ. Γεράσιμο Αντωνάτο. 

 



 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από 

σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσημη 

ιστοσελίδα. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έ

εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006,
του Σώματος, 

 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

κ.Κ.Πότσος, ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ..Α.Παπουράς
ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

1.Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης για το θέμα λόγω του κατεπείγοντος.

 

2.Εγκρίνει  την κατωτέρω πρόσκληση 

ανάδειξη χορηγητή-προμηθευτή έτους 2017  για την προμήθεια 

εισιτηρίων για την Κοιλάδα Πεταλο

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
       (για ανάδειξη προμηθευτή

 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

 

4) Την απόφαση 17

5) Το γεγονός ότι έχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την 

προμήθεια συστήματος ελέγχου και επικύρωσης εισιτηρίων για την 

κοιλάδα των Πεταλούδων.

6) Την απόφαση 142/2017 του ΔΣ που εγκρίνει στο σύνολό της τη 

διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτή

 

B. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

προμηθευτή-χορηγητή
την προμήθεια-χορηγία ως κάτωθι:

 

α/α περιγραφή 

α αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από 

σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσημη 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 

άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ..Α.Παπουράς

ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα.
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης για το θέμα λόγω του κατεπείγοντος. 

2.Εγκρίνει  την κατωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

προμηθευτή έτους 2017  για την προμήθεια 

εισιτηρίων για την Κοιλάδα Πεταλουδών. 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή) 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

Την απόφαση 1758/2016 για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων.

Το γεγονός ότι έχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την 

προμήθεια συστήματος ελέγχου και επικύρωσης εισιτηρίων για την 

κοιλάδα των Πεταλούδων. 

Την απόφαση 142/2017 του ΔΣ που εγκρίνει στο σύνολό της τη 

σία για την ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή. 

Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

χορηγητή με κατάθεση έγγραφων προσφορών για 

χορηγία ως κάτωθι: 

Μον. 
μέτρησης 

Ενδεικτική 
ελάχιστη 
ποσότητα 

Ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ 
ΦΠΑ)

5 

α αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από 

σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσημη 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

ην ανωτέρω 
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 

και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ..Α.Παπουράς  

ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

1.Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

ενδιαφέροντος για 

προμηθευτή έτους 2017  για την προμήθεια 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

58/2016 για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων. 

Το γεγονός ότι έχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την 

προμήθεια συστήματος ελέγχου και επικύρωσης εισιτηρίων για την 

Την απόφαση 142/2017 του ΔΣ που εγκρίνει στο σύνολό της τη 

Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή 
με κατάθεση έγγραφων προσφορών για 

Ενδεικτική 
 

(άνευ 
ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ 
ΦΠΑ) 
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1 Προμήθεια-χορηγία 

εισιτηρίων για την 

κοιλάδα των 

Πεταλούδων τα οποία 

θα ακυρώνονται στο 

μηχάνημα που θα 

προμηθευτεί ο Δήμος 

για τούτο το σκοπό 

 

τεμ 

 

1.500.000 

 

- 

 

- 

 

      

 

ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

 

Η ανωτέρω προμήθεια-χορηγία πρέπει να πληροί τις κάτωθι 

προδιαγραφές: 
 

� Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά-χορηγία για ελάχιστο αριθμό 

εισιτηρίων 1.500.000 τεμαχίων. 

� Τα εισιτήρια θα είναι των 3 και των 5 ευρώ, σε αριθμό που θα δοθεί 

από το Φορέα. 

� Η διάρκεια της χορηγίας θα είναι 5 χρόνια. Κάθε έτος θα χορηγείται 

στο Δήμο αριθμός εισιτηρίων που θα απαιτείται ώστε να καλυφθούν 

οι ανάγκες του μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός του 1.500.000. 

� Τα εισιτήρια θα είναι από χαρτί, μεγέθους 8χ4 εκατ. περίπου, που 

στη μία πλευρά θα φέρουν στοιχεία του Δήμου ως αυτά θα δοθούν 

από το Φορέα. 

� Στην άλλη επιφάνεια του εισιτηρίου ο χορηγητής θα μπορεί να 

τυπώσει το σήμα-λογότυπο της εταιρείας του. 

� Σχήμα και μέγεθος του εισιτηρίου φαίνεται στο συνημμένο αρχείο, 

το οποίο μας απέστειλε η εταιρεία που αναδείχθηκε μειοδότης στο 

διαγωνισμό για την προμήθεια του συστήματος. 

� Την ευθύνη και το κόστος κατασκευής της μακέτας θα έχει 

εξολοκλήρου ο χορηγητής, κατόπιν υποδείξεων του Φορέα. 

� Επιπλέον, ο χορηγητής θα μπορεί να τοποθετήσει ένα διαφημιστικό 

banner σε σημείο που θα συμφωνηθεί με το Φορέα. Όλα τα έξοδα 

τοποθέτησης και κατασκευής του banner βαρύνουν τον προμηθευτή. 

� Το κριτήριο ανάθεσης της χορηγίας είναι ο αριθμός των εισιτηρίων 

που θα προμηθεύσει-χορηγήσει ο συμμετέχων. 

� Η προμήθεια-χορηγία θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο 

μέχρι τις 30/04/2017. 

� Η παράδοση των εισιτηρίων θα γίνει από τον προμηθευτή-χορηγητή 

στο Τμήμα Προμηθειών Καποδιστρίου 3-5 στη Ρόδο, με έξοδα δικά 

του. 

 

Οι προσφορές-χορηγίες μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται 

ταχυδρομικώς στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-
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5, 85100, τηλ. 22410-35445 μέχρι και την Τετάρτη 02 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 Δήμου Ρόδου, στο τηλέφωνο: 

22410-35445, στον κ. Γεράσιμο Αντωνάτο. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από 

σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσημη 

ιστοσελίδα. 

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


