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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος,  13/02/2020 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτοκ: 2/7640 

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

ΠΛΗΡ: Γεράσιμος Αντωνάτος                                     ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΤΗΛ: 2241035445                                                       
 Email: gantonatos19@gmail.com                                     

 

 

                                                                                                    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 454/2020 

 

 

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 10/6117.0005. 

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

7. Το αίτημα 2/3815/2020 για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών από τη Δνση 

Πληροφορικής 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 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (10/6117.0005) 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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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται οι υπηρεσίες λειτουργίας, υποστήριξης και 

διαχείρισης λογαριασμών του Δήμου Ρόδου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και υπηρεσιών 

SEO, Search Engine Marketing, Consulting στο πλαίσιο της προβολής του Δήμου Ρόδου 

(δημοτική αρχή, υπηρεσίες, προγράμματα, δράσεις, ενημέρωση πολιτών, κα.) που δεν μπορούν 

να ικανοποιηθούν μόνον με τεχνικές γνώσεις πληροφορικής αλλά με αποδεδειγμένη 

προηγούμενη εμπειρία στο χώρο των Social Media και ηλεκτρονικού Marketing. 

Εξαιτίας της απαιτούμενης διασύνδεσης των πληροφοριών μέσω των Social Media με την 

Ιστοσελίδα του Δήμου, οι υπηρεσίες που ζητούνται συνδυάζονται και με την διαχείριση του 

περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Η λειτουργία και το έργο του Δήμου (αιρετά πρόσωπα, 

οργανικές μονάδες, συνδυαστικές δράσεις και προγράμματα, ανακοινώσεις και ενημερώσεις 

του κοινού στοχευμένα  - target groups) είναι καθημερινής παραγωγικής διαδικασίας και 

πρέπει να επικοινωνούνται κυρίως για λόγους πληροφόρησης.  Ο δε τρόπος προώθησης της 

ενημέρωσης αυτής μέσω των Κοινωνικών δικτύων και της ιστοσελίδας αποσκοπεί στη 

δημιουργία και δυναμική λειτουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος ελκυστικού και 

αποδοτικού με διαρκή ανατροφοδότηση οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, ανάλογα με το γεγονός 

ή την πληροφορία που πρέπει να επικοινωνηθεί. Δεδομένου ότι στο Τμήμα Τεχνολογιών και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν μόνον δύο υπάλληλοι, ένας ΠΕ Πληροφορικής και 

μία υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού που είναι επιφορτισμένοι α) με την ενημέρωση 

με περιεχόμενο και βελτίωση της δομής της ιστοσελίδας, β) την υποστήριξη των ληξιαρχείων 

και των οικονομικών υπηρεσιών στη χρήση του «Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας govHUB 

της ΚΕΔΕ», γ) την παραμετροποίηση – παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος 

«Ηλεκτρονικά Αιτήματα Πολιτών» δ) την παρακολούθηση – διαχείριση και σύνταξη μελετών 

για τη συντήρηση του σύστηματος ευφυών μεταφορών του Δήμου (ΔΙΑΥΛΟΣ – 

MOTIVATE - ΕΥΚΙΝΗΣΗ) ε) την παρακολούθηση – διαχείριση και σύνταξη μελετών για τη 

συντήρηση των infokiosks του Δήμου και στ) την σύνταξη και έλεγχο μελετών για μέρος των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών 

προγραμμάτων, είναι πρακτικά αδύνατη η διαρκής και απρόσκοπτη παρακολούθηση, 

διαχείριση, τροφοδότηση και αξιολόγηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης με τον παράλληλο συντονισμό περιεχομένου της με το περιεχόμενο 

της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου (www.rhodes.gr). 

  

Η εκτιμώμενη αξία της εν λόγω σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 

21.824,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου 

οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 10-6117.0005 με εγγεγραμμένη πίστωση 

24.000,00 ευρώ. Σύμφωνα δε με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), ταξινομείται υπό CPV 64216200-5  

"Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης ".  

 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 118 περί Απευθείας Ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης, κατόπιν 
συλλογής σφραγισμένων προσφορών και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την 

οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών .  
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή (ονομασία, ΑΦΜ, 

διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, είδος εταιρείας, κλπ). Προσφορά που θέτει όρο 

αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και 

ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές τις τεχνικής έκθεσης απορρίπτεται. 

 

 

Οι απαιτούμενες παρεχόμενες υπηρεσίες περιγράφονται ως ακολούθως: 
 

Α. Διαχείριση των λογαριασμών του Δήμου Ρόδου στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

1)Δημιουργία ολοκληρωμένης παρουσίας 
● Δημιουργία και παραμετροποίηση νέων λογαριασμού σε Facebook, Instagram, 

Youtube ή βελτιστοποίηση των υπαρχόντων 

● Εικαστική επιμέλεια όλων των λογαριασμών του Δήμου Ρόδου στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ώστε να υπάρχει συνέχεια μεταξύ των και να ανταποκρίνονται πλήρως 

στην οπτική ταυτότητα του Δήμου Ρόδου (λογότυπο, γραμματοσειρά, χρωματική 

παλέτα κ.ά) 

2)Στρατηγική - Περιεχόμενο 

● Ανάλυση και καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης των λογαριασμών (likes, 

ακόλουθοι, αλληλεπίδραση κ.ά) 

● Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης 

● Σχεδίαση και ανάπτυξη του περιεχομένου σε Facebook, Instagram και Youtube 

● Δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών διαφημίσεων σε Facebook, Instagram ή 

Google, όταν και εφόσον κρίνεται απαραίτητο 

● Δημιουργία και χρήση των κατάλληλων Hashtags (#) 

● Συνεχής παρακολούθηση και αφαίρεση υβριστικών ή προσβλητικών σχολίων και 

αποκλεισμός κακόβουλων χρηστών (trolls) 

3)Στατιστικά 

● Συνεχής παρακολούθηση της επισκεψιμότητας των λογαριασμών και προσαρμογή 

των αναρτήσεων, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως όλα τα στατιστικά δεδομένα 

● Διμηνιαία αναφορά ενεργειών και στατιστικών 

 

 

Β. Υποστήριξη ιστοσελίδας του Δήμου Ρόδου και διασύνδεση περιεχομένου με τα Social 

Media 

1) Μορφοποίηση (UI) - Λειτουργικότητα (UX) 

• Μορφοποίηση του layout και του κώδικα HTML και CSS της ιστοσελίδας για τη 

βέλτιστη προσαρμογή του σε οποιοδήποτε μέγεθος οθόνης (responsive layout) 

• Εικαστική επιμέλεια της ιστοσελίδας ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στην οπτική 

ταυτότητα του Δήμου Ρόδου (λογότυπο, γραμματοσειρά, χρωματική παλέτα κλπ) 

• Διαμόρφωση των ενοτήτων και υποενοτήτων του κεντρικού μενού 

2) Ασφάλεια 

• Θωράκιση της φόρμας επικοινωνίας από κακόβουλες επιθέσεις (spam) με χρήση 

τεχνολογίας CAPTCHA 

• Θωράκιση της φόρμας σύνδεσης των διαχειριστών της ιστοσελίδας από κακόβουλες 

επιθέσεις (brute force) με εγκατάσταση και παραμετροποίηση ειδικού λογισμικού 

3) SEO 

• Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης (SEO) με σύγχρονες 

τεχνικές και χρήση στοχευμένων λέξεων-κλειδιών 

• Έλεγχος και καταμέτρηση εισερχομένων συνδέσμων (backlinks) 
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• Συνεχής έλεγχος τυχόν προβλημάτων και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της 

ιστοσελίδας μέσω εξειδικευμένων εργαλείων (Yoast SEO, Pingdom Tools κ.ά) 

4) Βελτιώσεις 
• Προσθήκη συχνών ερωτήσεων με τις αντίστοιχες απαντήσεις (FAQ) στην κατάλληλη 

ενότητα ή υποενότητα του μενού 

• Προσθήκη χάρτη Google Maps και τοποθέτηση του στίγματος στις σωστές 

συντεταγμένες 

• Αμφίπλευρη τροφοδότηση περιεχομένου Ιστοσελίδας και λογαριασμών social Media 

σε άμεσο χρόνο 

• Προσαρμογή της ιστοσελίδας στο πρότυπο WCAG 2.0 που αποτελεί και απαίτηση 

του ΕΣΠΑ. 

5) Στατιστικά 

• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξειδικευμένου λογισμικού για την καταγραφή 

των επισκέψεων, των προβολών και άλλων στατιστικών στοιχείων 

• Συνεχής παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και προσαρμογή του 

περιεχομένου της, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως όλα τα στατιστικά δεδομένα 

 

Γ. Παραδοτέα 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πέραν της τακτικής παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης 

από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) θα 

ελέγχονται και μέσω των προβλεπόμενων παραδοτέων ως ακολούθως: 

1.Μηνιαία reports διαχειριστικών ενεργειών και στατιστικών στοιχείων που θα 

κατατίθενται στην υπηρεσία ανά δίμηνο αρχής γενομένης από την υπογραφή της 

σύμβασης 

2. Σχεδιαστικές παρεμβάσεις του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εκτυπωμένες με σύντομη 

τεκμηρίωση (όποτε και όπου εκτελούνται). 

 

Οι ανά δίμηνο απολογιστικές εκθέσεις του αναδόχου θα παραδίδονται στην Επιτροπή 

καλής εκτέλεσης και παραλαβής των υπηρεσιών μαζί με τυχόν αναφορές και 

επισημάνσεις της υπηρεσίας παρακολούθησης (Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) προκειμένου να γίνεται η τμηματική παραλαβή τους. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα ακολουθεί το ημερολογιακό και οικονομικό έτος (31 

Δεκεμβρίου 2020) και τυχόν διάστημα παροχής υπηρεσιών μικρότερου του 

απολογιστικού διμήνου πριν τη λήξη της σύμβασης εκτελείται ως υπόλοιπο και 
τιμολογείται αντιστοίχως. 
 

 

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/

Α 

Περιγραφή Υπηρεσίας Μον.  
Μέτρ. 

Ποσότητα Τιμή άνευ  

φπα 

 

Αξία άνευ 

φπα 

 

1. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης 

περιεχομένου ιστοσελίδας και 

λογαριασμών μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης 

 

Παραδοτέα 

(Μηνιαία 

reports) 

11 1.600,00 17.600,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 17.600,00 

 

ΦΠΑ 24% 4.224,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 21.824,00 
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Η προϋπολογιζόμενη τιμή των παραδοτέων προκύπτει από την αποτίμηση των υπηρεσιών σε 11 

ανθρωπομήνες, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών της αγοράς 

αλλά μετράται σε παραδοτέα καθώς το αποτέλεσμα των υπηρεσιών αποτυπώνεται στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ο ανάδοχος δεν συνδέεται με την αναθέτουσα αρχή σε καμία 

περίπτωση με εξαρτημένη σχέση εργασίας. 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής  
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, υποστήριξης και 

διαχείρισης λογαριασμών του Δήμου Ρόδου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και 

υπηρεσιών SEO, Search Engine Marketing, Consulting στο πλαίσιο της προβολής του Δήμου 

Ρόδου (δημοτική αρχή, υπηρεσίες, προγράμματα, δράσεις, ενημέρωση πολιτών, κα.) που δεν 

μπορούν να ικανοποιηθούν μόνον με τεχνικές γνώσεις πληροφορικής αλλά με αποδεδειγμένη 

προηγούμενη εμπειρία στο χώρο των Social Media. Επιπελέον αφορά και στην απαιτούμενη 

διασύνδεσης των πληροφοριών μέσω των Social Media με την Ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις  
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τον Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/08.06.2006 τεύχος Α). 

2. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010). 

4. Το Π.Δ. 80/2016 «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

6. Την υπ’ αρ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών, «κοινοποίηση 

διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες & παραοχή οδηγιών». 

7. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/11.04.2012, τεύχος 

Α). 

8. Τον Ν. 2362/1995 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις». 

9. Τον Ν. 3871/2010, όπως ισχύει σήμερα. 

10. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – Δημόσια Λογιστική και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

11. Τον Ν. 3414/2005 περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη 

διασφάλιση και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων»» (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005). 

Του Ν. 4412/2016 όωπς ισχύει 

12. Τον Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018). 

13. Το Ν. 4623/2019  (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019). 

 

Άρθρο 3ο : Διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας  
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 118 του Ν. 4412/2016.  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή προπαιτουμένων των 

απαιτήσεων τεχνικής επάρκειας των οικονομικών φορέων – βεβαιώσεων προηγούμενης 

εμπειρίας τουλάχιστον μίας δημόσιας σύμβασης με φορέα Γενικής Κυβέρνησης με 

αντικείμενο τη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
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όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή  της παρούσας μελέτης.  

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Η σύμβαση 

β. Η τεχνική Έκθεση 

γ. Η προσφορά του αναδόχου  

 

Άρθρο 4
ο
 : Εγγύηση Συμμετοχής & Καλής Εκτέλεσης  

1.Σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν 
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες συμβάσεων με απευθείας ανάθεση.  

Συνεπώς προτείνεται για την υποβολή προσφοράς της παρούσας τενχικής έκθεσης να μη 

προβλεφθεί εγγύηση συμμετοχής. 
Ομοίως προτείνεται και η μη κατάθεση Εγγύησης καλής εκτέλεσης καθώς πρόκειται για 

υπηρεσία χαμηλού προϋπολογισμού. 

 

Άρθρο 5
ο
. Η δημόσια σύμβαση 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης Συγγραφής 

Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο 

Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

• Τις αποφάσεις των αμρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της υπηρεσίας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους.  

• Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

• Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

• Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς εκτέλεση υπηρεσιών.  

• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε 

ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

• Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωμής.  

• Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται 

στην παρούσα ΓΣΥ.  

 

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Ρόδου από τον Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή του. Η 

σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε 

κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν 

να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά 

φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της 

σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν 

από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν 

στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 
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Άρθρο 6
ο
. Εκτέλεση της Σύμβασης, Μονομερής λύση, αποκλεισμοί από τη διαδικασία 

σύμβαση. 

 

1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  

β) οι όροι της σύμβασης και  

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2.Σύμφωνα με το άρθρο 335 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς 
επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση και στη Σύμβαση ως όρος σύμφωνα 

με τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρεγκλίτως τις διατάξεις της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π. δηλαδή, να καταβάλλει τις 

νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την ισχύουσα οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., να τηρεί το νόμιμο ωράριο, να 

παρέχει ασφαλιστική κάλυψη, να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων, θα καταγγέλλεται η 

σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 

4.Το απασχολούμενο εργατικό προσωπικό, ουδεμία εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο Ρόδου 

και για εργατικά ατυχήματα ή παντός είδους ατυχήματα, που τυχόν συμβούν, ουδεμία ευθύνη 

φέρει ο Δήμος Ρόδου και αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 

5.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η 

προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του 

Ν. 4412/2016.  

6. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν 

όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις 

και επανορθώσεις. 

7. Η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό 

τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση υπηρεσιών 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη 

τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 

337, β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του 

δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 305, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί 

στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και 

την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 7ο: Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας  
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρα του Ν.4412/2016.  Ο χρόνος 

εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι έντεκα (11) μήνες  μήνες από την υπογραφή της σχετικής 
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σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη του ημερολογιακού έτους 2020, ήτοι 

31.12.2020 

 

Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου  
Ο ανάδοχος ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση 

της υπηρεσίας. Υποχρεούται δε να συνεργαστεί με τους όλους τους αιρετούς, το γραφείο 

Δημάρχου και υπηρεσιακούς παράγοντες, για την απαιτούμενη τροφοδότηση των 

ληροφοριών που θα διαχειρίζεται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον . Ο ανάδοχος οφείλει να μην 

μεταβάλει το περιεχόμενο των πληροφοριών που διαχειρίζονται όπως αυτές του απραδίδονται 

με ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εντάσσεται και η τήρηση 

ημερολογίου υπηρεσιών στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι ενέργειες εντέλεσης – παροχής 

υπηρεσίας κατά μήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του ν. 4412/2016. Αρμόδια 

υπηρεσία παρακολούθησης της σύμβασης υπηρεσιών είναι το Τμήμα  Νέων Τεχνολογιών & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

 

Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. Την ευθύνη για το περιεχόμενο 

της πληροφορίας που παραδίδεται στον ανάδοχο για διαχείριση έχει η αναθέτουσα αρχή δια 

των μελών της. 

 

Άρθρο 10ο : Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου  
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του 

Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 11ο : 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 δεν είναι υπαίτιοι, 

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 12ο : Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες . 

 

Άρθρο 13ο : Τρόπος πληρωμής  
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται στο ύψος 

της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου από την απόφαση ανάθεσης, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για 

το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση 

σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και σύμφωνα με την παροχή των 

υπηρεσιών και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τουλάχιστον ανά δίμηνο όπως αποτυπώνονται 

και βεβαιώνονται από τα παραδοτέα (μηνιαία reports και αποτυπωμένες παρεμβάσεις 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος)  όπως θα παραλαμβάνονται από την αμρόδια επιτροπή. Η 

τμηματική εξόφληση μπορεί να γίνεται κατ’ελάχιστον ανά δίμηνο. Η πληρωμή της αξίας της 

υπηρεσίας θα γίνεται σε ευρώ (€) με την απαραίτητη προσκόμιση από τον δικαιούχο όλων 

των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο 
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πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία 

αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ 

όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 14ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
Ο εντολοδόχος 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 κατά την ημέρα του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 15
ο
: Εχεμύθεια 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την απαιτούμενη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και μετά το πέρας εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

21 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος να διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων εχεμύθειας  

από το προσωπικό του και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 16ο: Εκχώρηση έργου 
Απαγορεύεται η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σε τρίτους. 

 

Άρθρο 17ο : Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της & Λύση 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

 

Άρθρο 18ο : Επίλυση διαφορών 
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ 

αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 

 

Επιπλέον: 
1. Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά για όλη την ποσότητα του 

διαγωνισμού και όχι για μέρος αυτής.  

2. Επίσης, ο Δήμος δεν θα δεχθεί προσφορές που θα υπερβαίνουν τις ανωτέρω 

καθορισθείσες τιμές.  

3. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2020. 

4. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την παροχή υπηρεσίας, είναι αυτή της 

Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή 

παρόχου είναι η υπηρεσία να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

στην παρούσα. Ο πάροχος μέσα στο φάκελο συμμετοχής του θα καταθέσει 
και υποφάκελο με τις τεχνικές προδιαγραφές του. 

5. Ο υποψήφιος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί με όλους τους 

όρους της Πρόσκλησης.  

6. Επιπλέον, κατά την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται η προσκόμιση: 

7. φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  
8. καθώς και ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, το 

οποίο να έχει εκδοθεί μέχρι και 3 μήνες πριν από την πρόσκληση (το ποινικό 

μητρώο), ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική 
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οργάνωση, β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την 
έννοια του άρθρου 1, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα) νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  
9. Βεβαίωση εγγραφής του στο αντίστοιχο Επιμελητήριο για το έτος 2020. 

10. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο 

οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του), (άρθρο 93 του 

Ν.4412/2016)  

11. Το έντυπο τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο 

και σφραγισμένο κατάλληλα το οποίο θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης της 

προσφοράς. Οι συμμετέχοντες σαν έντυπο οικονομικής προσφοράς θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης. 

12. Για την τεχνική επάρκεια των οικονομικών φορέων απαιτείται αποδεδειγμένη 

προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

μέσω δημόσιας σύμβασης με Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (ευρύτερος 

δημόσιος τομέας όπως ορίζεται από τη νομοθεσία) διάρκειας τουλάχιστον οκτώ 

(8) μηνών, την οποία πρέπει να τοποθετήσει στον υποφάκελο με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Η προηγούμενη εμπειρία αποδεικνύεται με τα έγγραφα που 

ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

13. Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-35445 μέχρι και την 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/02/2020 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 και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας. 
 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24, ΡΟΔΟΣ, 85100, 

6947-137726, ΑΦΜ: 148060719 

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 

3. Δνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 

6. Γραφείο Υποστήριξης Ιστοσελίδας Δήμου Ρόδου, για ανάρτηση στην 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


