
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ:  

- Οργάνωση Συναντήσεων Εταίρων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 1.1.2) 

- Καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο για την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 2.1.1) 

- Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 2.1.2) 
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  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ: 6Γ5ΨΩ1Ρ-ΑΒΜ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      Ρόδος, 20/11/2018 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                   Αριθμ. Πρωτ: 2/69941 
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 Προγραμματισμού & Οργάνωσης   
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
(για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με 
απόδειξη) 
                            

                

Θέμα: «Οργάνωση Συναντήσεων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 1.1.2)», «Καταχωρήσεις 

στον τοπικό τύπο για την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 2.1.1)», & «Ημερίδα Αποτελεσμάτων 

της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 2.1.2)», υπό τον γενικότερο Τίτλο: «Ολοκληρωμένο 

Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» και 

ακρωνύμιο «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  6723/2018 

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 γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ003907588 2018-10-29 

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

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ004028526 2018-11-19 

7) Το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ και την Ανάλυση Παραδοτέων του Δήμου 

Ρόδου αναφορικά με την εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων   

8) Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος των Κ.Α. 00-

6442.0007, 70-6463.0002 και 00-6442.0008 και καταχωρήθηκαν στο μητρώο 

δεσμεύσεων με α/α  Α/1.515, Α/1.518 και Α/1.517. 

9) Την απόφαση 4476/2018 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου για τις 

υπηρεσίες με τίτλο: «Οργάνωση Συναντήσεων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 

1.1.2)», «Καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο για την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 

2.1.1)», & «Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 2.1.2)», υπό 

τον γενικότερο Τίτλο: «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών 

Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» και ακρωνύμιο «ΕΥ-

ΚΙΝΗΣΗ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 

INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. 

H εκτιμώμενη αξία της υπηρεσίας είναι 9.999,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την Δευτέρα 26/11/2018  και 

καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς, ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα 

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

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

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 μπορούν να δώσουν προσφορά για όλα τα μέρη της προμήθειας 

της πρόσκλησης ή για κάθε επιμέρους κομμάτι ξεχωριστά. Επίσης, είναι 

υποχρεωμένοι να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους:  

 

 

 

 

 

 

 

 





1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

 

2. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του. 

 
3. 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, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. & Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

ποινικού μητρώου αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις των ανώνυμων 

εταιρειών (Α.Ε.) η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

4. 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 ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος 
πληρωμής, μετά την υποβολή από τον μισθωτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.  
 

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΄ 

 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

1ο Παραδοτέο: Οργάνωση Συναντήσεων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 1.1.2): 

Το Παραδοτέο αφορά την οργάνωση της τελικής Συνάντησης Εταίρων του Έργου, η οποία ως 

Τελική Συνάντηση θα λάβει χαρακτήρα ανοιχτής εκδήλωσης με προσκλήσεις στον τοπικό 

πληθυσμό, ώστε να διαχυθεί τόσο το έργο που επιτεύχθηκε στον Δήμο Ρόδου, όσο και στους 

λοιπούς Δήμους και φορείς που συμμετέχουν στην πράξη (Σαντορίνη, Σύρος, Λεμεσός).  

Στην εκδήλωση αυτή, θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση των επιπτώσεων του έργου στις τοπικές 

κοινωνίες και θα γίνει επισκόπηση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο εταίρου στην Πράξη. H 

εκδήλωση θα είναι διάρκειας δυο (2) ημερών.  

Ο ανάδοχος θα επιμεληθεί της οργάνωσης της συνάντησης σύμφωνα με τις ακόλουθες 

ενέργειες:   

- Οργάνωση - υποστήριξη και συντονισμός ημερίδας ενημέρωσης  50 ατόμων 

- Εξεύρεση κατάλληλης Αίθουσας χωρητικότητας 50 ατόμων  

- Υλικοτεχνική υποστήριξη ημερίδας (projector, Η/Υ, υπηρεσίες δικτύου, κλπ) 

- Coffee break σε ελεύθερη κατανάλωση που θα περιλαμβάνει καφέ- αναψυκτικών και 

snacks καθ΄ όλη της διάρκεια της συνάντησης και για τις δύο ημέρες για  50 άτομα 

- Παροχή ελαφρού γεύματος ημερίδας σε μορφή μπουφέ κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων   για  δύο (2) ημέρες για  50 άτομα  

- παροχή δείπνου μία (1) ημέρα για 20 άτομα περίπου. 

2ο Παραδοτέο  (Καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο για την πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ) 

Το παραδοτέο αφορά έξι (6) καταχωρήσεις στον τοπικό / περιφερειακό / υπερτοπικό τύπο οι 

οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ενημέρωση του κοινού καθώς αποτελούν ένα ισχυρό 

κανάλι επικοινωνίας και εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ένα μαζικό, παραδοσιακό κοινό, 

λιγότερο εξοικειωμένο στη χρήση του διαδικτύου. 

Οι καταχωρήσεις έχουν σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του άμεσα και έμμεσα 

ωφελούμενου πληθυσμού  και των εμπλεκόμενων φορέων. 

Οι καταχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικά στην αρχή του έργου, πριν από την 

υλοποίηση των ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και στο τέλος του έργου.  

Πολλαπλασιαστικά, οι καταχωρήσεις μπορεί να διαχυθούν και σε ηλεκτρονικά μέσα και 

εφημερίδες για την πληρέστερη δημοσιότητα της Πράξης ΕΥΚΙΝΗΣΗ.    

3ο Παραδοτέο: Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 2.1.2)  

Το παραδοτέο αφορά τη διοργάνωση μίας ανοιχτής στο ευρύ κοινό ημερίδα στη Ρόδο σε 

δημόσιο χώρο με προσκεκλημένους φορείς από τη Κύπρο και την Ελλάδα, με στόχο  

την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, σε μια προσπάθεια γνωστοποίησης 

σε ευρεία κλίμακα των αναγκών που κάλυψαν οι επιμέρους δράσεις.  

Η Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 





- Οργάνωση - υποστήριξη και συντονισμός ημερίδας ενημέρωσης  150 ατόμων 

- Εξεύρεση κατάλληλης Αίθουσας χωρητικότητας 150 ατόμων  

- Υλικοτεχνική υποστήριξη ημερίδας (projector, Η/Υ, υπηρεσίες δικτύου, μικροφωνική 

εγκατάσταση κλπ) 

- Coffee break σε ελεύθερη κατανάλωση που θα περιλαμβάνει καφέ- αναψυκτικών και 

snacks καθ΄ όλη της διάρκεια της συνάντησης και για τις δύο ημέρες για  150 άτομα 

- Παροχή ελαφρού γεύματος ημερίδας σε μορφή μπουφέ για περίπου 150 άτομα. 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Ημερομηνία Παράδοσης 

1. Οργάνωση  Συναντήσεων της Πράξης ΕΥΚΙΝΗΣΗ  
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 

2019 

2. Έξι (6) καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο 
Από την έναρξη του έργου 

μέχρι την ολοκλήρωσή του 

3. Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 

2019 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1ο Παραδοτέο - Οργάνωση  Συναντήσεων της Πράξης ΕΥΚΙΝΗΣΗ 

Α/

Α 
Αντικείμενο 

Μονάδα 

μέτρησης 

Αιτούμενη 

Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

Συνολική 

Δαπάνη 

1 Οργάνωση - 

υποστήριξη και 

συντονισμός ημερίδας 

ανθρωπο

μήνας 

0,42 700,00 294,00 € 

2 Αίθουσα Τεμάχια 1 800,36 800,35 € 

3 Υλικοτεχνική 

υποστήριξη  

Τεμάχια 1 700,00 700,00 € 

5 Παροχή καφέ- 

αναψυκτικών και 

snacks 

Τεμάχια 50 6,00 300,00 € 

6 Παροχή ελαφρού 

γεύματος 

Τεμάχια 50 2,00 100,00 € 





7 Παροχή δείπνου Τεμάχια 20 15,00 225,00 € 

Σύνολο 2.419,35 €  

ΦΠΑ 24% 580,64 € 

Γενικό Σύνολο 1ου παραδοτέου 2.999,99 € 

 

2ο Παραδοτέο - Έξι (6) καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο 

Α/

Α 
Αντικείμενο 

Μονάδα 

μέτρησης 

Αιτούμεν

η 

ποσότητ

α 

Τιμή 

μονάδας 

Συνολική 

Δαπάνη 

1 Έξι (6) καταχωρήσεις 

στον τοπικό τύπο 

Τεμάχια 6 403,22 2419,32 €  

Σύνολο 2419,32 € 

ΦΠΑ 24% 580,64 € 

Γενικό σύνολο 2ου παραδοτέου 2999,96 € 

 

3ο Παραδοτέο - Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

Α/

Α 
Αντικείμενο 

Μονάδα 

μέτρησης 

Αιτούμεν

ηΠοσότη

τα 

Τιμή 

μονάδος 

Συνολική 

Δαπάνη 

1 Οργάνωση - 

υποστήριξη και 

συντονισμός ημερίδας 

ανθρωπομήν

ας 

0,7 700,00 490,00 € 

2 Αίθουσα Τεμάχια 1 835,81 835,81 € 

3 Υλικοτεχνική 

υποστήριξη  

Τεμάχια 1 700,00 700,00 € 

5 Παροχή καφέ- 

αναψυκτικών και 

snacks 

Τεμάχια 150 6,00 900,00 € 

6 Παροχή ελαφρού 

γεύματος 

Τεμάχια 150 2 300,00 € 





Σύνολο 3.225,81 €  

ΦΠΑ 24% 774,19 € 

Γενικό Σύνολο 3ου παραδοτέου 4.000,00 € 

  

Γενικό Σύνολο 1ου παραδοτέου 2.999,99 € 

Γενικό Σύνολο 2ου παραδοτέου 2.999,96 € 

Γενικό Σύνολο 3ου παραδοτέου 4.000,00 € 

Γενικό Σύνολο  9.999,95 € 

 
 




