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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος,  05/02/2020 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                            Αριθμ. Πρωτοκ: 2/5958 

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

ΠΛΗΡ: Γεράσιμος Αντωνάτος                            ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΤΗΛ: 22410-35445                                                               
Email: gantonatos19@gmail.com        

                                     

  

                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 369/2020 

 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                               (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

4. Το Π.Δ.80/2016. 

5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα 

στον κωδικό προϋπολογισμού 00/6113.0002. 

6. Την απόφαση Δημάρχου 4452/2019 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

7. Το αίτημα 2/4417/2020 για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών από τη Δνση 

Προγραμματισμού που προηγήθηκε 

8. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

9. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου για 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BLUE ISLAND ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ (00/6113.0002) έτους 2020». 

 

B. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ως κάτωθι: 
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Είδος Δαπάνης Κ.Α 
Προϋ/μού 

CPV Ποσότητα Τιμή 
μονάδος 

Συνολικό 
Κόστος 
(χωρίς 
Φ.ΠΑ.) 

 
Φ.Π.Α. 
24% 

Συν. 
Κόστος 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
BLUEISLANDS 

00-6113.0002 79530000-8 

 

52 106 5.512,00 1.322,88 6.834,88 

Σύνολο δαπάνης με φπα 24% 6.834,88 

 

 

Η δαπάνη, Κ.Α. 00-6113.0002 “Οργάνωση Συναντήσεων Εταίρων της Πράξης 
ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ” ποσού 6.834,88 ευρώ, κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με τα 
ακόλουθα. Στις 29-10-2015 με το υπ. αριθμ 2/101947 έγγραφο του Δημάρχου 
Ρόδου δηλώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης 
του Δήμου Ρόδου με τίτλο «Seasonal variation of waste as effect of 
tourism/ Εποχιακή διακύµανση των απορριµµάτων ως συνέπεια του 
τουρισµού» και ακρωνύμιο BLUEISLANDS που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1ης 
πρόσκλησης πολυμερών προτάσεων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg-MED με 
14 εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Κροατία, την Ιταλία, την Μάλτα, την 
Γαλλία, την Ισπανία και το Βέλγιο. 

Στις 29-09-2016 η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Interreg-MED ανακοίνωσε 
την έγκριση χρηματοδότησης της πρότασης ενώ στις 15-12-2016 και στις 28-12-
2016 το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε με τις υπ’ αριθμ. 1020/2016 (ΑΔΑ 
7Γ24Ω1Ρ-6ΕΧ) και υπ.αριθμ. 1067/2016 (ΑΔΑ ΩΖΔΟΩ1Ρ-Κ9Θ) αποφάσεις την 
αποδοχή συμμετοχής και υλοποίησης του έργου “Seasonal variation of waste as 
effect of tourism” –BLUEISLANDS. Το έργο «Seasonal variation of waste as effect 
of tourism/Εποχιακή διακύµανση των απορριµµάτων ως συνέπεια του τουρισµού» 
με ακρωνύμιο «BLUEISLANDS/ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΝΗΣΟΙ» στοχεύει στο µετριασµό του 
προβλήµατος της εποχικότητας στην παραγωγή απορριµµάτων σε νησιά της 
Μεσογείου, που οφείλεται στην εποχικότητα του τουρισµού και την ακολουθεί. Το 
πρόβληµα αυτό είναι χρόνιο και γενικό στα νησιά, συµπεριλαµβανοµένης της 
Κρήτης, πλην όµως ποτέ µέχρι σήµερα δεν είχε προσεγγιστεί µε την απαιτούµενη 
µεθοδικότητα. Κατά την υλοποίηση του  έργου «BLUEISLANDS» θα εξεταστούν η 
ποσότητα και η σύνθεση των απορριµµάτων που παράγονται σε περίοδο ενός 
έτους σε εννέα (9) νησιά της Μεσογείου. Οι παράµετροι αυτές θα συσχετιστούν µε 
τον αριθµό των τουριστών ανά έτος και µε τη ρύπανση της παράκτιας ζώνης από 
στερεά απόβλητα. Παράλληλα, θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν οι 
εφαρµοζόµενες έως σήμερα µέθοδοι και πρακτικές διαχείρισης των απορριµµάτων 
στα νησιά αυτά. Τα αποτελέσµατα, που θα προκύψουν για τα εννέα νησιά 
συνολικά, θα συνδυαστούν και θα δηµιουργηθεί ένα «εργαλείο» πολυδιάστατο, το 
οποίο θα συµπεριλαµβάνει σχέδια δράσης, που θα δίνουν τη δυνατότητα 
αντιµετώπισης του κοινού προβλήµατος της εποχικότητας στην παραγωγή 
απορριµµάτων, εξαιτίας του τουρισµού, και θα εφαρµοστούν στα συµµετέχοντα 
νησιά. Τελικός σκοπός είναι το εξεταζόµενο πρόβληµα να µετατραπεί σε σύστηµα 
τροφοδότησης της ανάπτυξης κυκλικής οικονοµίας στα νησιά και µοχλός 
προώθησης του βιώσιµου τουρισµού στην περιοχή της Μεσογείου. 
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Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει, ως Δικαιούχος 1 με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 
192.550,00 €.  

Στο πλαίσιο της πράξης και συγκεκριμένα  αναφορικά με το ΠΕ5 «Transferring», 
Activity 5.2, «Βaselines for knowledge transfer», Deliverable 5.2.2 “Waste 
management awareness handbook for the community stakeholders translation” ο 
Δήμος Ρόδου θα πρέπει να αναθέσει την υπηρεσία : «ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BLUEISLANDS» 

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: 

Παροχή Υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BLUE 

ISLANDS» υπό τον γενικότερο Τίτλο: "Seasonal variation of waste as 
effect of tourism/Εποχιακή διακύµανση των απορριµµάτων ως συνέπεια του 
τουρισµού" και ακρωνύμιο «BLUEISLANDS» που υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020. 

H υπηρεσία (79530000-8) αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη της πράξης και 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG MED 2014-2020. Ο σχετικός 
κωδικός  εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020 είναι: Κ.Α. 00-
6113.0002 «ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BLUEISLANDS». 

Η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά τη μετάφραση και επιμέλεια κειμένων του «Waste 
management awareness handbook» από τα αγγλικά στα ελληνικά. To 
μεταφρασμένο κείμενο θα προσαρμοστεί γραφιστικά στο πρότυπο (Teplate) του 
αγγλικού handbook που θα δοθεί σε επεξεργάσιμη μορφή. Τα fonds θα επιλεγούν 
σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Δήμου προκειμένου να είναι συναφή με 
τα αγγλικά fonds του προτύπου. Το «Waste management awareness handbook» 
αποτελείται από 50 σελίδες και folder. Θα εκτυπωθούν επιπλέον εκατόν πενήντα 
(150) τεμάχια του handbook. Το handbook αποτελείται από 25 σελίδες διπλής 
όψης, τετραχρωμία σε χαρτί 140 γρ. και folder σε ειδικό καλούπι σύμφωνα με το 
αγγλικό πρότυπο σε Α4 κλειστό, μία όψης, τετραχρωμία και χαρτί 350 γρ. Τo 
παραδοτέο της υπηρεσίας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της σύμβασης.  

 

 

� Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία, είναι αυτή της Απευθείας 

Ανάθεσης του Δημάρχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή μειοδότη είναι η 

παροχή υπηρεσίας να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην 

παρούσα.  

� Ο συμμετέχων θα καταθέσει έγγραφη υπογεγραμμένη προσφορά η οποία θα 

περιέχει τον πίνακα της παρούσης με την τιμή προσφοράς του. 

� Ο υποψήφιος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί με όλους τους όρους 

της Πρόσκλησης.  

� Επιπλέον, κατά την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται η προσκόμιση: 

�  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  

� καθώς και ποινικό μητρώο το οποίο να έχει εκδοθεί μέχρι και 3 μήνες πριν από 

την πρόσκληση,  ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν υπάρχει 

εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1, δ) 

τρομοκρατικά εγκλήματα) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
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δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

� Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

� Απαιτείται προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών της πρόσκλησης. 

� Τέλος, μαζί με το φάκελο συμμετοχής του ο συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει και 

usb το οποίο θα περιέχει σε έγγραφο του word την οικονομική προσφορά του προς 

διευκόλυνση της Υπηρεσίας. Ρητά δηλώνεται ότι για την κατακύρωση θα ληφθεί 

υπόψη η έγγραφη προσφορά. 

� Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια  είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

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 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/02/2020 στις 09.00 πμ (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, στo Γεράσιμο Αντωνάτο.  

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως 

και την ημέρα της διαδικασίας. 

 

 

                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

                                                    ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Φ. ΣΠΑΝΟΥ- Π. ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε., 7
Ο
 χλμ ΡΟΔΟΥ –ΛΙΝΔΟΥ,  ΡΟΔΟΣ,  ΑΦΜ 

997869146,  τηλ. 22410 36061 

2. Δνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 

5. Γραφείο Υποστήριξης Ιστοσελίδας Δήμου Ρόδου, για ανάρτηση στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 
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