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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος 28/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                               
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 2/100268 
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                         ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Τηλ:22410-35445                        
e-mail: gantonatos19@gmail.com                        
                                                     

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
                                  (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου 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 κατωτέρω παροχής υπηρεσίας.
5) Το γεγονός  ότι  η  συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη  έχει  αναληφθεί

νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 15/6142.0007.
6) Την απόφαση  3287/2016 του Δημάρχου  που εγκρίνει  την παροχή  των

κάτωθι υπηρεσιών.
7) Την απόφαση 1758/2016 για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων.

A. Αποφασίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του
Δημάρχου για  τον  «έλεγχο,  την  αποτύπωση,  τον  ανασχεδιασμό  και  την
κοστολόγηση με σκοπό την πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου
Ρόδου»  στον  κωδικό  15/6142.0007,  με  ενδεικτικό  προϋπολογισμό
24.800 ευρώ με φπα.

B. Ανακοινώνει  τη  διενέργεια  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  με  κατάθεση
έγγραφων  προσφορών  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  με  βάση  την  τιμή
(χαμηλότερη τιμή), για τον ««έλεγχο, την αποτύπωση, τον ανασχεδιασμό
και την κοστολόγηση με σκοπό την πιστοποίηση των παιδικών χαρών του
Δήμου  Ρόδου»  στον  κωδικό  15/6142.0007  και  για  ένα  έτος  από  την
υπογραφή της σύμβασης ως εξής:
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

1 «ΕΛΕΓΧΟΣ , ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ -
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»

€ 1 19.990,00 19.990,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 19.990

ΦΠΑ 24% 4.797,60 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 24.787,60 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η  εργασία  αφορά  την  υποστήριξη  των  υπηρεσιών  Δήμου  στην  προετοιμασία  φακέλων  για  να
καταστεί δυνατή η πιστοποίηση των παιδικών χαρών σε εφαρμογή των υπ' αριθμ. Υ.Α. 28492/15-5-
2009  (ΦΕΚ  931/Β/18-5-2009),  156693//13  (ΦΕΚ  1096/Β/2-5-2013),  27934/2014  (ΦΕΚ
2029/Β/25-7-2014) του Υπουργείου Εσωτερικών. Το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας
στον δικαιούχο φορέα «Δήμος Ρόδου» αφορά την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου και
αποτύπωσης  των  παιδικών  χαρών  του  Δήμου,  και  καταγραφής  των  απαραίτητων  ενεργειών
προκειμένου οι παιδικές  χαρές  να αναβαθμιστούν και  να χαίρουν πιστοποίησης. Παράλληλα,  οι
ενέργειες θα πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις  των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων,
όπως το ΕΣΠΑ και το Πράσινο Ταμείο.  Οι υπηρεσίες αυτές θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της
ωρίμανσης – υλοποίησης έργων για τα οποία οι απαιτήσεις συντονισμού, επίβλεψης και εποπτείας
είναι  εξαιρετικά  αυξημένες  και  κρίσιμες  για  την  ομαλή  προετοιμασία  και  υλοποίησή  τους.  Το
αντικείμενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα της ανωτέρω υπηρεσίας αναλύονται εντός της παρούσης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η εργασία αφορά στην υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου για την προετοιμασία φακέλων ώστε
να  καταστεί  δυνατή  η  πιστοποίηση  των  παιδικών  χαρών  σε  εφαρμογή  των  υπ'  αριθμ.  Υ.Α.
28492/15-5-2009  (ΦΕΚ  931/Β/18-5-2009),  156693//13  (ΦΕΚ  1096/Β/2-5-2013),
27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για: 

 τον  επιτόπου  έλεγχο  της  κατάστασης  του  χώρου,  του  υπάρχοντος  εξοπλισμού  και  της
οργάνωσης της κάθε παιδικής χαράς,

 την  υποστήριξη  του  Δήμου  στην  αξιολόγηση  της  δυνατότητας  πιστοποίησης  της  κάθε
παιδικής χαράς,

 την αξιολόγηση των ελάχιστων απαιτούμενων ενεργειών για την πιστοποίηση των παιδικών
χαρών,

 την  συνεργασία  με  τον  Δήμο  για  την  σύνταξη  σεναρίων  για  την  ωρίμανση  προτάσεων
χρηματοδότησης της υλοποίησης των επιλεχθέντων σεναρίων,

 την κατάρτιση των απαραίτητων εγγράφων ώστε να καταστεί πλήρης και ώριμος φάκελος
με τις απαιτούμενες ενέργειες, σε επίπεδο ωρίμανσης αντίστοιχο αυτού των προγραμμάτων
χρηματοδότησης, όπως αυτό του Πράσινου Ταμείου.

Επιπλέον, παραδοτέα θα είναι τα εξής:

Μια αναλυτική έκθεση ελέγχου ανά παιδική χαρά, η οποία θα περιλαμβάνει:

- Περιγραφική και φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

- Φύλλο αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης

- Αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη πιστοποίησης
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-  Σκαριφηματική  καταγραφή  υφιστάμενης  κατάστασης  και  αποτύπωση  της  προτεινόμενης
διαμόρφωσης.

- Εκτίμηση των απαιτούμενων εργασιών σε συνεργασία με τον Δήμο.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει στην αρχή της συνεργασίας,  μετά από έρευνα του ιστορικού και  των
αρχείων  για  τις  παιδικές  χαρές,  πίνακα  και  χρονοδιάγραμμα  των  ενεργειών,  εντός  δυο
εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης.

Έπειτα,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  παροχής  υπηρεσιών  ο  Σύμβουλος  θα συντάσσει  περιοδικές
τεχνικές εκθέσεις – δελτία παρακολούθησης της προόδου του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης, στις οποίες θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες του αναδόχου, με αντιστοίχιση στον πίνακα
και  στο  χρονοδιάγραμμα  ενεργειών  που  θα παραδοθεί  αρχικά.  Τα δελτία  θα εμπεριέχουν  την
δυνατότητα περιγραφής ενδεχόμενων προβλημάτων που εμφανίζονται στην πορεία υλοποίησης της
υπηρεσίας και των προτάσεων για τις απαραίτητες ενέργειες επίλυσης αυτών. 

Τελικός στόχος θα είναι πάντα η προετοιμασία, με την υποστήριξη του αναδόχου, φακέλων με τις
απαραίτητες  προδιαγραφές  των  απαραίτητων  ενεργειών  προκειμένου  να  καταστεί  δυνατό  να
πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές. 

Σε περίπτωση που η παιδική χαρά δεν δύναται να λάβει πιστοποίηση, για λόγους που ο Ανάδοχος
δεν φέρει ευθύνη, τότε μόνο ο ανάδοχος συντάσσει έκθεση ακαταλληλότητας.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει ικανή εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου και να
φέρει  πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης  Ποιότητας  στην Παροχή Διαχειριστικών Υπηρεσιών,  τα
οποία θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση κατάλογου συναφών έργων και έγγραφα τεκμηρίωσης
(συμβάσεις,  βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης,  εντάξεις)  της  τελευταίας  τριετίας,  καθώς  και
πιστοποιητικού ISO 9001:2008, ή ισοδύναμο, σε ισχύ. Τα ανωτέρω θα κατατεθούν στον Δήμο πριν
την υπογραφή της Σύμβασης.

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η  συνολική  αμοιβή  του  αναδόχου  ανέρχεται  σε  24.787,60  €  (ΕΙΚΟΣΙ  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΦΤΆ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΕΥΡΩ) ΜΕ ΦΠΑ.

Με την ολοκλήρωση των υποστηρικτικών ενεργειών και με την παράδοση της εργασίας, η αρμόδια
επιτροπή του Δήμου ελέγχει και παραλαμβάνει τα παραδοτέα των υπηρεσιών. Έπειτα ο ανάδοχος
εκδίδει προς τον Δήμο τιμολόγιο και πληρώνεται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο  χρόνος  ολοκλήρωσης  των  παραδοτέων  ορίζεται  ως τρείς  (3)  μήνες αρχόμενη  από  την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Για τη βέλτιστη οργάνωση του περιεχομένου των φακέλων,
εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, μπορεί να δοθεί παράταση ενός μηνός. Η συνεργασία μπορεί
να λήξει νωρίτερα με την παραλαβή των παραδοτέων.

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

Το αντικείμενο της υπηρεσίας του αναδόχου στον δικαιούχο φορέα «Δήμος Ρόδου» έχει ως απώτερο
στόχο την αναβάθμιση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών την κάλυψη αναγκών του Δήμου με
την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων δράσεων. 

Αφορά υπηρεσίες  που συμβάλλουν  στην  επιτάχυνση  της  ωρίμανσης  – υλοποίησης έργων για τα
οποία οι απαιτήσεις συντονισμού, επίβλεψης και εποπτείας είναι εξαιρετικά αυξημένες και κρίσιμες
για την ομαλή ένταξη και υλοποίησή τους. Το αντικείμενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα του ανωτέρω
έργου αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή εντός της παρούσης μελέτης.

Ο  Σύμβουλος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμβάλλει  υποστηρικτικά  στην  διαχείριση  των  ενεργειών
ωρίμανσης φακέλων  για την εφαρμογή των υπ' αριθμ. Υ.Α. 28492/15-5-2009 (ΦΕΚ 931/Β/18-5-
2009),  156693//13  (ΦΕΚ  1096/Β/2-5-2013),  27934/2014  (ΦΕΚ  2029/Β/25-7-2014)  του
Υπουργείου Εσωτερικών, για την πιστοποίηση των  παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου.

Οι  παιδικές  χαρές  στις  οποίες  ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση να κάνει  επί  τόπου έλεγχο  της
κατάστασης του χώρου, του υπάρχοντος εξοπλισμού και της οργάνωσης της κάθε παιδικής χαράς,
είναι περί των 44 στον αριθμό.
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Βάσει  των  ευρημάτων  των  ελέγχων  θα  συνταχθεί  έκθεση  ελέγχου,  με  περιγραφή  των  μη
συμμορφώσεων / ελλείψεων της παιδικής χαράς και  οι απαιτούμενες επεμβάσεις, ώστε μετά την
υλοποίηση τους από τον Δήμο να είναι δυνατή η πιστοποίηση τους.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 και 4 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273
του Ν.3463/2006.

3. Το Ν.4412/2016.

4. Την  υπ΄  αριθ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β)  απόφαση  Υπ.
Οικονομικών,  με την οποία αναπροσαρμόστηκαν  εκ νέου τα όρια για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

5. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  83  του  Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  «Περί  Δημόσιου  Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

6. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  20  παραγ.13  του  Ν.3731/08  (ΦΕΚ  263Α)  «Αναδιοργάνωση  της
δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» με
το οποίο προστίθενται οι παραγ.9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν.3463/06.

7. Την  Εγκύκλιο  5/2009  (Α.Π.7243/5-2-2009)  του  ΥΠΕΣΔΔΑ  «παρέχονται  οδηγίες  για  την
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18,20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου  Οικονομικών  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  Α'
160/08-08-2014).

9. Της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών: 100702 Αρ. Πρωτ. 32356 ΕΥΣΣΑΑΠ 1657 της
23.06.2009.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

11. Τις  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  διατάξεων  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις  (εφόσον  δεν
περιλαμβάνονται),  καθώς  και  λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή  απορρέουν από  τα
οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  συνεργασίας  και  γενικότερα  κάθε  διάταξη
(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ. Τεχνική περιγραφή 

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Έως τρείς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου- Ελάχιστες Απαιτήσεις

Η  επιθεώρηση  των  παιδικών  χαρών,  η  σύνταξη  φύλλου  συμμόρφωσης  προκειμένου  να  χαίρει
πιστοποίησης,  η  υποστήριξη  στην  σύνταξη  τεχνικών  προδιαγραφών  και  προϋπολογισμού  των
βέλτιστων σεναρίων για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών.
Ο Σύμβουλος οφείλει να διαθέτει την παρακάτω τεκμηριωμένη τεχνικοοικονομική επάρκεια:
1) Να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ
ή άλλα ΝΠΔΔ σχετικά με την διαχείριση των ενεργειών για την υποβολή προτάσεων για ένταξη στο
Πράσινο Ταμείο ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, η οποία να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον τρείς
περιπτώσεις εκπόνησης αυτού του είδους εργασιών την τελευταία πενταετία, οι οποίες να οδήγησαν
σε εγκεκριμένες πράξεις.
2) Να φέρει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στην Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης ISO
9001:2008, σε ισχύ.
3) Να διαθέτει στην ομάδα έργου τουλάχιστον δύο πτυχιούχους επιστήμονες.
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Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα

Επιμέρους  στοιχεία,  έγγραφα  προς  Δημόσιες  και  δημοτικές  υπηρεσίες  όπως  τοπογραφικά
διαγράμματα και βεβαιώσεις κυριότητας – χαρακτηρισμού αντικειμένων και ακινήτων παραμένουν
αρμοδιότητα του Εργοδότη.

Άρθρο 7ο : Ανωτέρα Βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω  και  εάν  για  την  πρόβλεψη  και  αποτροπή  της  επέλευσης  του  καταβλήθηκε  υπερβολική
επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά
και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για
τις  οποίες  ο  εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική  απεργία  προσωπικού,
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά
την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα
και να καταβάλει  κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,  αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 24.787,60 €
(ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΦΤΆ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Η αμοιβή  καταβάλλεται  με την κατάθεση  των παραδοτέων  και  την  παράδοση  του απαραίτητου
νόμιμου παραστατικού.

Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο Ανάδχχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  βαρύνεται  με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη,  δασμούς  και  εισφορές  υπέρ  του  δημοσίου,  δήμων  και  κοινοτήτων  ή  τρίτων  που  ισχύουν
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται φιλικά ειδάλλως
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η  διαδικασία  που  θα  ακολουθηθεί  για  την  υπηρεσία,  είναι  αυτή  της
Απευθείας  Ανάθεσης  του  Δημάρχου, μετά  από  έρευνα  αγοράς  και
κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που
διαθέτουν  όλα  τα  ανωτέρω,  καθώς  αυτή  ή  άλλες  ομοειδείς  προμήθειες  δεν
υπερβαίνουν  το  όριο  της  απευθείας  ανάθεσης  του  Δημάρχου  (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.  Η σύμβαση θα έχει  διάρκεια ένα(1)  έτος  από  την
υπογραφή  της,  αλλά  ειδικότερα  ισχύουν  τα  χρονοδιαγράμματα  που
έχουν τεθεί στις τεχνικές προδιαγραφές.
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Επίσης, υποχρεούνται μαζί με τις προσφορές τους να προσκομίσουν:

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,  περί  εγγραφής του  σε
αυτό, πρωτότυπο και με ισχύ για το έτος 2016, συναφές με το ζητούμενο
αντικείμενο. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου(3)  από  την  ημερομηνία  του  διαγωνισμού,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει  πως  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  φορολογικές  και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους,  κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Οι  προσφορές  μπορούν  να  κατατίθενται  ή  να  στέλνονται  ταχυδρομικώς  στο
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-
35445 μέχρι  και  τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 στις 09.00 το πρωί
(καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών). 

Στην  προκείμενη  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  ισχύουν  και  εφαρμόζονται  οι
διατάξεις  του  Ν.4412/2016.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τις
υπηρεσίες  της  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  και  τις  προδιαγραφές  τους,  οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Ρόδου,  Καποδιστρίου  3-5,  85100,  στο  τηλέφωνο:  22410-35445  και  φαξ:
22410-39780, στον κ. Γεράσιμο Αντωνάτο ή στην κ. Ζανετούλη Λίτσα στο τηλ.
22413-64603.

Η  παρούσα  να  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δήμου  μας  από
σήμερα έως και  την ημέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσημη
ιστοσελίδα.

                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
                              

                                                               ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών

3. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

6. κ. Ζανετούλη Λίτσα (Τ.Υ.)

7. Τμήμα Προμηθειών

8. Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

9. Δνση  Διοικητικών  Υπηρεσιών (για  άμεση  ανάρτηση  στον  πίνακα

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος).

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

ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου από τη λήψη του παρόντος.

11. κ.  Κακάκη  Υπακοή  (Τμήμα  Προμηθειών)  –  μέλος  της

Επιτροπής.

12. κ. Μαράκα Ελένη (Τμήμα Προμηθειών) – μέλος της Επιτροπής

13. κ. Κρητικού Λαμπράκη Άννα (Τμήμα Προμηθειών) - μέλος της

Επιτροπής
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