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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                      Αριθμ. Πρωτοκ: 2/52304 
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                                                  Κοιν.:1.Γραφείο Δημάρχου 
                                                            2.Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
                                                            3.Δ/νση Οικονομικών 
                                                            4.Τμήμα Προμηθειών 
 
 
                                      ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  4589 
 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                  (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 

 

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 
 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου118 

2. Τo  άρθρο  του Ν. 3463/2016 Άρθρο 159 
3. Το Π.Δ.80/2016. 
4. Την απόφαση 4452/2019 του Δημάρχου για την εκχώρηση των 

αρμοδιοτήτων. 
5. Το Ν. 4555/2018 πρόγραμμα Κλεισθένης  
6. Την ανάγκη που προέκυψε για τη συγκεκριμένη δαπάνη 
7. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη «Διοργάνωση 

1ης Τεχνικής Συνάντησης της πράξης HYPERION στη Ρόδο» με Κ.Α. 
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00-6442.0009 έχει αναληφθεί νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 
ποσού 2.864,40 ευρώ. 

       8. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ  19REQ005454415 2019-08-21 
9. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 19REQ005471139  2019-08-26 
10. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2019 του οποίου 

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00-6442.0009 ποσού 
3.000,00 ευρώ. 

  

 Ανακοινώνει διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι και την Τρίτη 
08 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. , με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής 
(χαμηλότερη τιμή), για την υπηρεσία ως κάτωθι: 

 
 

Αναλυτικά : 

Είδος 
Δαπάνης  

Κ.Α 
Προϋ/μού  

CPV Πο
σό
τη
τα 

Τιμή 
μονάδος 

Συνολικό 
Κόστος 
(χωρίς 
Φ.ΠΑ.) 

 
Φ.Π.Α. 
24% 

Συν. 
Κόστος 

Διοργάνω
ση 1ης 
Τεχνικής 
Συνάντησ
ης της 
πράξης 
HYPERI
ON στη 
Ρόδο   

00-
6442.0009 

79952000-2 

 

1 2.864,40 2.310,00 554,40 2.864,40 

 Σύνολο δαπάνης   2.864,40 

Η δαπάνη, Κ.Α. 00-6442.0009 «Διοργάνωση 1ης Τεχνικής Συνάντησης της 
πράξης HYPERION στη Ρόδο»  ποσού 2.864,40 ευρώ, κρίνεται απαραίτητη 
σύμφωνα με τα ακόλουθα. 
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Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως δικαιούχος στο έργο  “Development of a 
Decision Support System for Improved Resilience & Sustainable 
Reconstruction of historic areas to cope with Climate Change & Extreme 
Events based on Novel Sensors and Modelling Tools” - HYPERION, στο 
πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2014-2020. 
Επικεφαλής εταίρος είναι το INSTITUTE OF COMMUNICATION AND 
COMPUTER SYSTEMS (ICCS) στην Ελλάδα. 

Το ευρωπαϊκό έργο HYPERION (821054) στοχεύει στην εισαγωγή ενός 
πλαισίου έρευνας αναφορικά με το κλίμα και την ατμοσφαιρική σύνθεση και 
την εκτίμηση ζημιών για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Η εφαρμογή 
ατμοσφαιρικής μοντελοποίησης για συγκεκριμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής 
σε συγκεκριμένους χώρους και χρόνους επιτρέπει την ακριβή ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων των εκτιμώμενων μικροκλιματικών και 
ατμοσφαιρικών πιέσεων. Το HYPERION θα πραγματοποιήσει συνδυασμένη 
υδραυλική και δομική / γεωτεχνική ανάλυση των θέσεων των πόλεων 
Πολιτιστικής κληρονομιάς και εκτίμηση βλαβών υπό κανονικές και 
τροποποιημένες συνθήκες, με βάση την κλιματική ζώνη, τις μικροκλιματικές 
συνθήκες, τα πετρογραφικά χαρακτηριστικά και την υφή των δομικών υλικών, 
ιστορικά δεδομένα για τις κατασκευές, επιπτώσεις προηγούμενων 
διαδικασιών αποκατάστασης και τα περιβαλλοντικά/ φυσικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής. Τα δεδομένα του ολοκληρωμένου συστήματος 
παρακολούθησης θα συνδυαστούν με προσομοιωμένα δεδομένα και θα 
αναλυθούν περαιτέρω μέσω του συστήματος διαχείρισης, υποστηρίζοντας και 
ενθαρρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή των κοινοτήτων και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού με στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλων 
στρατηγικών προσαρμογής και την υποστήριξη σχεδίων βιώσιμης 
ανασυγκρότησης για τις ζημίες που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Ο χάρτης 
τρωτότητας που θα εκπονηθεί θα χρησιμοποιηθεί από τις τοπικές αρχές για 
την εκτίμηση των απειλών της κλιματικής αλλαγής (και άλλων φυσικών 
κινδύνων), την απεικόνιση του κτιριακού πολιτιστικού αποθέματος και του 
πολιτιστικού τοπίου στο πλαίσιο μελλοντικών κλιματικών σεναρίων, την 
μοντελοποίηση  των επιπτώσεων διαφορετικών σεναρίων προσαρμογής και 
τελικά την απόδοση προτεραιότητας σε ενέργειες αποκατάστασης για την 
καλύτερη κατανομή των πόρων σε περιβάλλοντα, τόσο πριν όσο και μετά την 
εκδήλωση ενός σεναρίου. Τα αποτελέσματα του έργου θα διανεμηθούν σε 
τέσσερις ευρωπαϊκές ιστορικές περιοχές στη Νορβηγία, την Ισπανία, την 
Ιταλία και την Ελλάδα, που εκπροσωπούν διαφορετικές κλιματικές ζώνες. 

Γενικά, ο Δήμος Ρόδου,  αναμένεται να υποστηρίξει τις ενέργειες για την 
υλοποίηση και επικοινωνία επιλεγμένων αποτελεσμάτων του έργου και την 
αξιολόγηση τους, καθώς και την παροχή των απαιτήσεων χρήστη στην πρώτη 
φάση σχεδιασμού. Η συνολική χρηματοδότηση του έργου HYPERION 
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ανέρχεται στα 5.997.728,75 €. Ο Δήμος Ρόδου θα λάβει συνολική 
χρηματοδότηση ύψους 140.750,00 €.  

Η Εναρκτήρια συνάντηση έγινε στην Αθήνα από 4-5 Ιουνίου 2019 όπου 
συμμετείχαν εκπρόσωποι και των δεκαεννέα (19) δικαιούχων του έργου. Ο 
Δήμος Ρόδου θα πρέπει να φιλοξενήσει την 1η Τεχνική συνάντηση του έργου 
στη Ρόδο από 23-24 Οκτωβρίου 2019.  

Θα πρέπει σύμφωνα με τα παραπάνω να ανατεθεί η υπηρεσία με τίτλο: 
«Διοργάνωση 1ης Τεχνικής Συνάντησης της πράξης HYPERION στη 
Ρόδο». Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη της πράξης και χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα HORIZON 2014-2020. Ο σχετικός κωδικός  εξόδου του 
προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019 είναι: Κ.Α. 00-6442.0009 
«Διοργάνωση 1ης Τεχνικής Συνάντησης της πράξης HYPERION στη 
Ρόδο».   

 Η διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα γίνει με κατάθεση έγγραφων 
προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την 
υπηρεσία ως κάτωθι: 

Η 1η Τεχνική συνάντηση θα γίνει στη Ρόδο από 23-24 Οκτωβρίου 2019 (2 
ημέρες) σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:   

 Διάλλειμα για καφέ (Coffee break) σε ελεύθερη κατανάλωση που θα 
περιλαμβάνει καφέ (στιγμιαίο και φίλτρου) ποικιλία τσαγιών, 
εμφιαλωμένο νερό- αναψυκτικά τρία (3) είδη βουτημάτων και κέικ 
(πορτοκαλιού και σοκολάτας) καθ΄ όλη της διάρκεια της συνάντησης 
και για τις δύο (2) ημέρες για  35 άτομα. 

 Παροχή ελαφρού γεύματος σε μορφή μπουφέ κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης   και για  τις δύο (2) ημέρες για  35 άτομα. Το γεύμα θα 
περιλαμβάνει  4 ορεκτικά, 2 σαλάτες, 3 κυρίως πιάτα (2 με κρεατικά και 
1 χορτοφαγικό) επιδόρπιο (μους σοκολάτα, προφιτερόλ, κανταΐφι με 
σαντιγύ και πανακότα) νερό και αναψυκτικά. Το μενού των δύο (2) 
γευμάτων θα πρέπει να διαφοροποιείται καθώς αφορά στα ίδια άτομα. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει κατά την παροχή των υπό ανάθεση υπηρεσιών να 
διασφαλίσει : 

 Είδη σερβιρίσματος πολλαπλής χρήσης (όχι χάρτινα ή πλαστικά). 
 Άτομο για το σερβίρισμα στο μπουφέ καθ όλη τη διάρκεια της 

εκδήλωσης 
 Την ολοκλήρωση της μεταφοράς των προϊόντων, της εγκατάστασης 

όλου του απαραίτητου εξοπλισμού  καθώς και την τοποθέτηση των 
προϊόντων μίση ώρα πριν από την προβλεπόμενη ώρα τροφοδοσίας 
στον χώρο που θα του υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 
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 Διάθεση επαρκούς αριθμού σταντ και τραπεζίων για 35 άτομα καθώς 
και κάποιες καρέκλες. 

 Επάρκεια των προϊόντων σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων. 
 Άριστη ποιότητα προϊόντων.  
 Τήρηση όλων των κανονισμών και διατάξεων που αφορούν την 

ποιότητα των αγαθών και την καθαριότητα του εξοπλισμού και 
σχετίζονται με τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
υγειονομικές, αγορανομικές αστυνομικές και άλλες διατάξεις καθώς και 
οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων της αναθέτουσας αρχής. Ο 
ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των καταναλωτών για τα 
προϊόντα που προσφέρει ενώ η αναθέτουσα αρχή δεν έχει καμία 
απολύτως σχετική ευθύνη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Ημερομηνία Παράδοσης 

Διοργάνωση 1ης Τεχνικής Συνάντησης της πράξης 
HYPERION στη Ρόδο 

23-24 Οκτωβρίου 2019 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπηρεσίας 

Διοργάνωση 1ης Τεχνικής Συνάντησης της πράξης HYPERION στη Ρόδο 

Α/
Α 

Αντικείμενο 
Μονάδα 
μέτρησης 

Αιτούμενη
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

1 Διάλλειμα για καφέ 
(Coffee break) 

(για δύο συνεχόμενες 
ημέρες) 

Τεμάχια 35*2=70 13,00 € 910,00 € 

1 Παροχή ελαφρού 
γεύματος 

(για δύο συνεχόμενες 
ημέρες) 

Τεμάχια 35*2=70 20,00 € 1.400,00 € 

Σύνολο 2.310,00  

ΦΠΑ 24% 554,40 € 

Γενικό Σύνολο  παραδοτέου 2.864,40 € 
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Η ενδεικτική δαπάνη της υπηρεσίας  προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.864,40 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6442.0009 
προϋπολογισμού 2019   με τίτλο «Διοργάνωση 1ης Τεχνικής Συνάντησης της πράξης 
HYPERION στη Ρόδο» 
 
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις παραπάνω δαπάνες, είναι αυτή της 
Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης 
έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που 
διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αναδόχου είναι 
η προσφορά  να καλύπτει αυτά που έχουν τεθεί στην παρούσα.  
 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση 

ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  
 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης επί του συμβατικού ποσού άνευ φπα. 
 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2019 

 
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 Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2019 στις 11:00 π.μ. (καταληκτική 
ημερομηνία παραλαβής προσφορών). Στην προκείμενη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
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, Καποδιστρίου 3-5, 
85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στην κ Κακάκη 
Υπακοή 
 
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 
 

                                                    ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
 

ΑΔΑ: 6ΗΜ8Ω1Ρ-ΛΙΝ



 
 
 
 

H παρούσα ενέργεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
HYPERION. Το έργο HYPERION λαμβάνει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 βάσει της 
συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 821052. 
 

Δήμος Ρόδου 
Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 
 

 
 

ΑΔΑ: 6ΗΜ8Ω1Ρ-ΛΙΝ


		2019-10-01T14:57:33+0300
	Athens




