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                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΔΑ:  

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                     Ρόδος, 26/3/2020 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                  Αριθμ. Πρωτ 2/14919 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡ: Ειρήνη Βασίλα                                                                    
Τηλ: 22410-35445     ΠΡΟΣ 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών 

4. Εμπορικό Επιμελητήριο 

5. Δ/νση Πληροφορικής & Ν.Τ. 

6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  

(για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος 

με απόδειξη) 
                                              

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία  

«Συνδρομές κινητής τηλεφωνίας» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   891 /2020 

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) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Το Ν. 4555/2018. 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 26 του Ν.4585/2018 και είναι σε ισχύ από 24/12/2018.  

6) Τις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 

269/2017, 311/2017 και 313/2017. 

7) Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ  με ΑΔΑΜ:20REQ006308422 2020-02-18 

8) Το με αριθμό πρωτ. 2/9969/25-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περί 

αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  

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

6223.0001 και καταχωρήθηκαν στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/1.1358.  

10)  Το ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ με ΑΔΑΜ:20REQ006464583 2020-03-22 

11) Την απόφαση 4452/2019 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

 Α.  Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συνδρομές κινητής τηλεφωνίας , 

εκτιμώμενης αξίας 24.096,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία 

του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, την Παρασκευή 3/4/2020  και ώρα 10:00 π.μ. 

στα γραφεία του τμήματος Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5. Οι προσφορές  θα 

κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου στην οδό Πλατεία 

Ελευθερίας αριθ. 1, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας 

της διαδικασίας δηλαδή την Πέμπτη 2/4/2020  και καταληκτική ώρα κατάθεσης 

προσφοράς, ώρα 14:00 μ.μ.  

 Β. Εγκρίνουμε την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας 

που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

  Γ. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν μαζί με την 

οικονομική προσφορά τους:  

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι συμφωνούν με όλους τους 

όρους της Πρόσκλησης. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου (3)  

από την ημερομηνία του Διαγωνισμού ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα 

αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της 

παραγράφου 1α   έως 1στ του Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 

καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. Επίσης θα 

προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που 

ασφαλίζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες  ή έχουν σχέση εργασίας με την 

εταιρεία. 

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 δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από τον               

τρέχον προϋπολογισμό του Δήμου σε βάρος του Κ.Α. 00-6223.0001. 
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Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

            ΣΤ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

Ζ. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά που ακολουθεί αναφέρονται η συγγραφή υποχρεώσεων, οι 

ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

εκτέλεση του αντικειμένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος καθώς και ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της προμήθειας. Επίσης παρατίθεται έντυπο συμπλήρωσης 

οικονομικής προσφοράς. 

 

                                                                               Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

       Τηλέμαχος Καμπούρης 

 

 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
Με το παρόν αίτημα που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας»,  

περιγράφεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας προς τον Δήμο 

Ρόδου σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και με τους εξής όρους κατόπιν της 

απαιτούμενης σχετικής έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου με την Απόφαση 25/2020 

(ΑΔΑ:  ΨΞΑΦΩ1Ρ-ΞΩΡ) 

 

Α) Η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας αφορά υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας με τα εξής 

μηνιαία προγράμματα και ελάχιστες παροχές: 

 

Παροχή Δημάρχου 

Ποσότητα Μία (1) 

Ομιλία προς όλα τα κινητά (εθνική) Απεριόριστος χρόνος 

Ομιλία προς όλα τα σταθερά (εθνική) Απεριόριστος χρόνος 

Ομιλία προς διεθνή δίκτυα σταθερά και κινητά 500 λεπτά 

Γραπτά μηνύματα (SMS) 5.000 μηνύματα 

Όγκος Δεδομένων (Data) 30 GB 

Ξεχωριστή έκδοση λογαριασμού ΝΑΙ 

Ενδεικτικό πλήρες μηνιαίο κόστος 110 ευρώ 

 

Παροχή Αντιδημάρχων  

Ποσότητα Έντεκα (11) 

Ομιλία προς όλα τα κινητά (εθνική) 2.000 λεπτά 

Ομιλία προς όλα τα σταθερά (εθνική) 2.000 λεπτά 

Ομιλία προς διεθνή δίκτυα σταθερά και κινητά 100 λεπτά 

Γραπτά μηνύματα (SMS) 2.000 μηνύματα 

Όγκος Δεδομένων (Data) 5 GB 
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Ξεχωριστή έκδοση λογαριασμού ΝΑΙ 

Ενδεικτικό Πλήρες μηνιαίο κόστος ανά σύνδεση 64 ευρώ 

 

Παροχή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 

Ποσότητα Μία (1) 

Ομιλία προς όλα τα κινητά (εθνική) 2.000 λεπτά 

Ομιλία προς όλα τα σταθερά (εθνική) 2.000 λεπτά 

Ομιλία προς διεθνή δίκτυα σταθερά και κινητά 100 λεπτά 

Γραπτά μηνύματα (SMS) 2.000 μηνύματα 

Όγκος Δεδομένων (Data) 5 GB 

Ξεχωριστή έκδοση λογαριασμού ΝΑΙ 

Ενδεικτικό Πλήρες μηνιαίο Κόστος 64 ευρώ 

 

Παροχές  Προϊσταμένων Δήμου Ρόδου 

(καθορίζονται με την εκάστοτε Απόφαση Δημάρχου) 

Ποσότητα Τρεις (3) 

Ομιλία προς όλα τα κινητά (εθνική) 700 λεπτά 

Ομιλία προς όλα τα σταθερά (εθνική) 1.500 λεπτά 

Ομιλία προς διεθνή δίκτυα σταθερά και κινητά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΡΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟ 

Γραπτά μηνύματα (SMS) 0 

Όγκος Δεδομένων (Data) 1,5 GB 

Ξεχωριστή έκδοση λογαριασμού ΝΑΙ 

Ενδεικτικό Πλήρες μηνιαίο  κόστος ανά 

σύνδεση 

42 ευρώ 

 

Κάθε επιπλέον παροχή από τις προσφορές των οικονομικών φορέων που θα κατατεθούν 

και δεν ζητούνται από την παρούσα τεχνική έκθεση δεν αξιολογούνται στην οικονομική 

προσφορά. Οι οικονομικές προσφορές θα κριθούν βάσει τιμής (οικονομικότερη προσφορά) 

με βάση τις προβλεπόμενες παροχές της Τεχνικής Έκθεσης. 

Β) Για όλες τις συνδέσεις θα εκδίδεται για το Δήμο Ρόδου ένας συγκεντρωτικός, μηνιαίος 

λογαριασμός, για όλους τους χρήστες με διακριτές τις χρεώσεις ανά τηλεφωνικό αριθμό. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 24 

ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

1 ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1*110,00 

=110,00 

2,640,00 

2 ΠΑΡΟΧΗ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ  

11*64,00 

=704,00 

16.896,00 

3 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1*64,00 

=64,00 

1.536,00 

4 ΠΑΡΟΧΗ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ  

3*42 

=126,00  

3.024,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 19.432,26 

ΦΠΑ 24% 4.663,74 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 24.096,00 

 

 Στην περίπτωση που σε κάποια τηλεφωνική σύνδεση σε επίπεδο μηνιαίου λογαριασμού 

καταναλώσει το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο όπως ορίζεται στην απόφαση του Δημοτικού 
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Συμβουλίου, ο Ανάδοχος (Εταιρεία Κινητής τηλεφωνίας) πρέπει να μπορεί να επιβάλει 

φραγή κλήσεων. 

Γ) Για όλες τις συνδέσεις θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής και ενεργοποίησης νέου 

αριθμού σύνδεσης όταν νόμιμα ορίζεται και αλλάζει το φυσικό πρόσωπο του χρήστη. 

Οποιαδήποτε χρέωση για την αλλαγή και ενεργοποίηση νέου αριθμού και εφόσον είναι 

σύμφωνα με την σύμβαση, θα βαρύνει τον Κ.Α. που βαρύνουν τα τηλεπικοινωνιακά τέλη 

της κινητής τηλεφωνίας  

Δ) Δικαιούχος των τηλεφωνικών συνδέσεων και συμβαλλόμενος έναντι της αναδόχου 

εταιρίας θα είναι ο Δήμος Ρόδου, στο όνομα του οποίου θα εκδίδονται οι μηνιαίοι 

λογαριασμοί.  

Ε) Ο καθορισμός των δικαιούχων χρηστών θα προκύπτει: 1) Από τις εκάστοτε Αποφάσεις 

Δημάρχου περί  Αντιδημάρχων και καθηκόντων αυτών 2) Την απόφαση του Δ.Σ. για την 

εκλογή του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 3) Από την απόφαση Δημάρχου για τον 

ορισμό των εκάστοτε τριών (3) Προϊσταμένων οργανικών μονάδων που θα κάνουν χρήση 

της υπηρεσίας.  

ΣΤ) Η διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας θα είναι για 24 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ζ) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση του Δήμου με αποδεικτικό τρόπο 

δύο (2) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της σύμβασης ήτοι 22 μήνες μετά την 

υπογραφή της.  

 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 24 

ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

1 ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   

2 ΠΑΡΟΧΗ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ  

  

3 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

4 ΠΑΡΟΧΗ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ  

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 

 

Ο προσφέρων 

 

...........................................................................  (Ονοματεπώνυμο) 

 

.............................................  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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