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Πρακτικό Συνεδρίασης
Αριθμός: 33/ 7-9-2018
Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 7
Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη -κατεπείγουσα συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ.
147/5-3-2017 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄
87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης
αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.
Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/54359/7-9-2018, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και
σύμφωνα με άρθρο 77 του ν. 4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του
ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι (6)
μέλη και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ, 4. Παρασκευά Δημήτριο, 5. Σταυρή Μιχαήλ, 6.Παλαιολόγου Μιχαήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος), 2. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 3. Κασσανή
Ευγένιο (δικ/νος),4.Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 5. Δράκο Στέφανο (δικ/νος),
παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου κ. Μακρή
Τριανταφυλλιάς και της κ.Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης
της Οικονομικής Επιτροπής,
ΘΕΜΑ

Aπόφ. Αρ. 476/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΥΘΦΩ1Ρ-14Θ)

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία
Επιτροπής.

σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της
Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του παρακάτω θέματος όπου σύμφωνα με το άρθρο 77,
του Ν. 4555/2018, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να λάβει
τις σχετικές αποφάσεις:
1. Έγκριση
των πρακτικών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική πρόσφορα και
οικονομική προσφορά) για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού
για τις δαπάνες εκδηλώσεων ημέρας γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και ημέρας
θαλάσσης
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ2/54298/7-9-2018)

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον γιατί πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού και
να οριστεί ο ανάδοχος για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων στις 28,29,30 Σεπτεμβρίου
2018.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
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Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 72 του Ν. 3852/2010,
 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του
ανωτέρω θέματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,
Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς
και την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος:

1. Έγκριση των πρακτικών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική πρόσφορα και
οικονομική προσφορά) για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του πρόχειρου
διαγωνισμού
για τις δαπάνες εκδηλώσεων ημέρας γαστρονομίας, ημέρας
τουρισμού και ημέρας θαλάσσης
ΘΕΜΑ 1ο

Aπόφ. Αρ. 477/ 2018 (ΑΔΑ: 6Η82Ω1Ρ-ΣΓΚ)

Έγκριση των πρακτικών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική πρόσφορα και οικονομική
προσφορά) για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για τις δαπάνες
εκδηλώσεων ημέρας γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ2/54298/7-9-2018)
Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήματος Προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/54298/7-9-2018 η οποία έχει ως
εξής:
Θέμα :
Έγκριση των πρακτικών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική πρόσφορα και
οικονομική προσφορά ) για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για
τις δαπάνες εκδηλώσεων ημέρας γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης
Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του
συνημμένου πρακτικού της επιτροπής για
δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά για ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού
για τις δαπάνες εκδηλώσεων ημέρας
γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης
(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για δαπάνες εκδηλώσεων ημέρας γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.959,48€ (είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ενεά ευρώ και
σαράντα οκτώ λεπτά ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή ) ανα
εκδήλωση.
Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/51609 /23/08/2018
Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών , ημέρα Τετάρτη 05 του μηνός
του έτους 2018 και ώρα 09:00 π.μ. οι παρακάτω:
1.

ΒΑΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος

2.

ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος

Σεπτεμβρίου
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3.

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ μόνιμος Υπάλληλος ως μέλος

αποτελούντες την Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την με αριθμό 05/2018 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου , της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με
αριθμό 5237/2018 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος
Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «δαπάνες εκδηλώσεων ημέρας γαστρονομίας, ημέρας
τουρισμού και ημέρας θαλάσσης» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:
Στις 09:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να
προχωρήσει στο άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που όριζε η διακήρυξη δηλ. 05-09-2018 και ώρα 09:00.
Η επιτροπή, προχώρησε στη αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν ενώπιων της , οι οποίες
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, των παρακάτω εταιρειών:
 «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ δ.τ. Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.» με αύξοντα αριθμό προσφοράς 1
«Επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου για την
παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά
(καταληκτική ημερομηνία 04/09/2018 και ώρα 14:00) όπως ορίζει η διακήρυξη.
Στο συνέχεια ακολούθησε η αποσφράγιση των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» του παραπάνω συμμετέχοντα και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο αυτών για
να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς
διαπίστωσε ότι:
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στη διακήρυξη ήταν τα εξής:
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία :
α. αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος
της προσφοράς (120 ημέρες)
β. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της
οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
γ)δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
2) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
και το άρθρο 4.3.Β της διακήρυξης
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο ανωτέρω διαγωνιζόμενος υπέβαλε ορθά τα δικαιολογητικά
συμμετοχής τους και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον
έλεγχο της Τεχνικής της Προσφοράς.
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα
με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.» με αύξοντα αριθμό 1 η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
καλύπτει κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού, η
επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά και να περάσει στο επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς.

Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα παραπάνω προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών
του διαγωνιζομένου τα στοιχεία των οποίων είναι τα παρακάτω:
1.Οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.»
με αύξοντα αριθμό 1 ήταν η εξής :
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Ημέρα Γαστρονομίας 2018:
Οι δαπάνες αφορούν συγκεκριμένα τα εξής:
α). Μουσικό σύνολο αποτελούμενο από λύρα και κιθάρα, πλαισιωμένοι με έναν τραγουδιστή που θα
απασχοληθούν για 4 ώρες 600,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 144,00 ευρώ = 744,00 ευρώ.
β). Πέντε πάγκοι έκθεσης μήκους 20 m που θα τοποθετηθούν στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η
εκδήλωση μαζί με το φωτισμό τους: 300,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 72,00 ευρώ = 372,00 ευρώ.
γ). Αναμνηστικά δώρα για τους επισκέπτες του νησιού:
i). 800 τεμάχια σαπούνι ελαιόλαδου 100 gr διάφορες γεύσεις: 0,40 λεπτά το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 24%)
0,096 λεπτά = 0,496 λεπτά το τεμάχιο.
Σύνολο: 320,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 76,80 ευρώ = 396,80 ευρώ.
ii). 400 τεμάχια σαπούνι ελαιόλαδου με άργιλο: 0,95 λεπτά το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 24%) 0,228 λεπτά =
1,178 ευρώ.
Σύνολο: 380,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 91,20 ευρώ = 471,20 ευρώ.
iii). 70 τεμάχια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο premium 500 ml σε χάρτινο κουτί: 10,00 ευρώ το τεμάχιο.
+ (Φ.Π.Α. 13%) 1,30 ευρώ = 11,30 ευρώ.
Σύνολο: 700,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 13%) 91,00 ευρώ = 791,00 ευρώ.
iv). 500 τεμάχια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο σε μικρό πλαστικό μπουκαλάκι 0,55 ml: 0,60 λεπτά το
τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 13%) 0,078 λεπτά = 0,678 λεπτά.
Σύνολο: 300,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 13%) 39,00 ευρώ = 339,00 ευρώ.
Σύνολο αναμνηστικών δώρων με Φ.Π.Α.: 1.998,00 ευρώ.
δ). Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τέσσερις ώρες: 1.000,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 240,00 ευρώ =
1.240,00 ευρώ.
ε). Μελεκούνια (0,16 λεπτά η μονάδα, 10.081 τεμάχια): 1.612,96 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 387,11 ευρώ
= 2.000 ευρώ.
στ). Μπουφές με τυρόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, σπανακόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο,
κολοκυθόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, μπριος γεμιστά διάφορα αλλαντικά, χαμπουργκεράκια με τυρί
cheddar σε φέτες, παραδοσιακά γλυκίσματα, κέικ κομμένα σε φέτες, ντόνατς μίνι, βουτήματα και cookies,
αναψυκτικά και νερά: 2.424,19 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 581,78 ευρώ = 3.000,00 ευρώ (400 άτομα, 6,05 ευρώ το
άτομο (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 1,80 ευρώ = 7,50 ευρώ το άτομο).
ζ). 14 βιβλία με τίτλο «Η μακριά μυρωδιά» που αφορούν τη γαστρονομία της Ρόδου: 36,29 ευρώ + (Φ.Π.Α.
24%) 8,71 ευρώ = 45,00 ευρώ η καθεμία.
Σύνολο: 508,06 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 121,94 ευρώ = 630,00 ευρώ.
Σύνολο διοργάνωσης Ημέρας Γαστρονομίας 2018: 9.984,00 ευρώ
2) Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2018:
Οι δαπάνες αφορούν συγκεκριμένα τα εξής:
α). Μουσικό σύνολο αποτελούμενο από λύρα και κιθάρα, πλαισιωμένοι με έναν τραγουδιστή που θα
απασχοληθούν για 4 ώρες 600,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 144,00 ευρώ = 744,00 ευρώ.
β). Ενοικίαση οθόνης LED 12 m2 με βιντεοπροβολέα και ηχητικά για τέσσερις ώρες: 2.180,00 ευρώ +
(Φ.Π.Α. 24%) 523,20 ευρώ = 2.703,20 ευρώ.
γ). Ηχητική και φωτιστική κάλυψη: Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τέσσερις ώρες: 1.000,00 ευρώ
+ (Φ.Π.Α. 24%) 240,00 ευρώ = 1.240,00 ευρώ.
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δ). Δέκα πάγκους έκθεσης μήκους 40 m που θα τοποθετηθούν στον χώρο μπροστά από το Δημαρχείο
μαζί με το φωτισμό τους 600,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 144,00 ευρώ = 744,00 ευρώ.
ε). Δημιουργικό και εκτυπωτικά εντύπων:
i). Εκτύπωση uv σε μουσαμά 250x350 cm (3 τεμάχια): 305,00 ευρώ το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 24%) 73,20
ευρώ = 378,20 ευρώ.
Σύνολο: 915,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 219,60 ευρώ = 1.134,60 ευρώ.
ii). Εκτύπωση uv σ μουσαμά 250x100 cm (1 τεμάχιο): 102,00 + (Φ.Π.Α. 24%) 24,48 ευρώ = 126,48
ευρώ.
iii). Roll Up μηχανισμός με μουσαμά 80x205 cm (3 τεμάχια): 110,00 ευρώ το τεμάχιο + (Φ.Π.Α.
24%) 26,40 ευρώ = 136,40 ευρώ.
Σύνολο: 330,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 79,20 ευρώ = 409,20 ευρώ.
iv). Αφίσες, τετραχρωμία, μία όψη, σε 150 gr 8x23 cm (1.000 τεμάχια): 0,30 λεπτά το τεμάχιο +
(Φ.Π.Α. 24%) 0,072 λεπτά = 0,372 λεπτά το τεμάχιο.
Σύνολο: 300,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 72,00 ευρώ = 372,00 ευρώ.
v). Σελιδοδείκτες, τετραχρωμία, δύο όψεις, 8x7 cm (2.000 τεμάχια): 0,14 λεπτά το τεμάχιο + (Φ.Π.Α.
24%) 0,0336 λεπτά = 0,1736 λεπτά.
Σύνολο: 280,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 67,20 ευρώ = 347,20 ευρώ.
vi). Κονκάρδα, τετραχρωμία δύο όψεις, μαχαίρι 8x7 cm, χωρίς καρφίτσα (2.000 τεμάχια): 0,125 λεπτά
το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 24%) 0,03 λεπτά= 0,155 λεπτά.
Σύνολο: 250,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 60,00 ευρώ = 310,00 ευρώ.
Σύνολο δημιουργίας και εκτυπωτικών εντύπων: 2.699,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%).
στ). Τσάντες και εξειδικευμένο έντυπο υλικό προώθησης και προβολής της Ρόδου που θα δοθεί σε
όλους τους επισκέπτες του νησιού την ημέρα εκείνη:
Τσάντα 35 x 13 x 26 ύψος
Διαστάσεις: 35 x 13 x 26 ύψος (εκατοστά)
Τσάντα με χαρτί 200 gr
Πλαστικοποίηση γυαλιστερή glossy
Κορδόνι πολυεστερικό 40 εκατοστά με κόμπους
Εκτύπωση με φόντο
Ποσότητα: 3.680 τεμάχια
Τιμή ανά τεμάχιο: 1,5 ευρώ
Σύνολο (άνευ Φ.Π.Α.): 5.520,00 ευρώ
Συν Φ.Π.Α. 24%: 1.324,80 ευρώ
Σύνολο (με Φ.Π.Α.): 6.844,80 ευρώ
3) Σύνολο διοργάνωσης Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού: 14.975,48 ευρώ

Ημέρα Θάλασσας 2018:
Οι δαπάνες αφορούν συγκεκριμένα τα εξής:
α). Μουσικό σύνολο αποτελούμενο από λύρα, κιθάρα και δύο ακόμη όργανα, πλαισιωμένο με δύο
τραγουδιστές που θα απασχοληθούν για 4 ώρες: 450,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 108,00 ευρώ = 558,00 ευρώ.
β). Πέντε πάγκοι έκθεσης μήκους 20 m που θα τοποθετηθούν στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η
εκδήλωση μαζί με το φωτισμό τους: 300,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 72,00 ευρώ = 372,00 ευρώ.
γ). Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τέσσερις ώρες: 1.000,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 240,00 ευρώ = 1.240,00
ευρώ.
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δ). Αναμνηστικά δώρα (κεραμικά): 35 πλάκες κεραμικές 15x15 cm, διακοσμημένες με παραδοσιακή τεχνική
(σμάλτο ψημένο), ανεξίτηλα, τοποθετημένα σε ξύλινη κορνίζα: 16,13 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 3,87 ευρώ = 20,00
ευρώ η καθεμιά.
Σύνολο: 564,52 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 135,48 ευρώ = 700,00 ευρώ.
ε). Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης για τέσσερις ώρες: 161,29 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 38,71 ευρώ =
200,00 ευρώ.
στ). Μπουφές με τυρόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, σπανακόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο,
κολοκυθόπιτα ταψιού, μπριος γεμιστά διάφορα αλλαντικά, χαμπουργκεράκια με τυρί cheddar σε φέτες,
παραδοσιακά γλυκίσματα, κέικ κομμένα σε φέτες, ντόνατς μίνι, βουτήματα και cookies, αναψυκτικά και νερά:
Σύνολο: 750,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 180,00 ευρώ = 930,00 ευρώ (124 άτομα, 6,048 ευρώ το άτομο (χωρίς
Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 1,452 ευρώ = 7,5 ευρώ το άτομο).
Σύνολο διοργάνωσης Ημέρας Θάλασσας: 4.000 ευρώ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α.Α.
ΟΜΑΔΑΣ
1
2
3

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ημέρα Γαστρονομίας 2018
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2018
διοργάνωσης Ημέρας Θάλασσας
ΣΥΝΟΛΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ
Χ.Φ.Π.Α.
8.051,61
12.077,00
3.225,81
23.354,42

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.
9.984,00
14.975,48
4.000
28.959,48

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για Τις «δαπάνες εκδηλώσεων ημέρας
γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης»
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.
Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για τις δαπάνες εκδηλώσεων ημέρας γαστρονομίας,
ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης του Δήμου Ρόδου την εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ.
Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. με ποσό 28.959,48 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής)

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 72 του Ν. 3852/2010,
 Την απόφαση 476/2018 (ΩΥΘΦΩ1Ρ-14Θ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη



απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής
Επιτροπής,
Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με
αριθμ.πρωτ. 2/54298/7-9-2018,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1ο πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού

«δαπάνες

εκδηλώσεων ημέρας γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης»
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Β) Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για τις δαπάνες εκδηλώσεων «ημέρας γαστρονομίας,
ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης του Δήμου Ρόδου" την εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ.
Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. με ποσό 28.959,48 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Σ’ αυτό το σημείο, μετα το πέρας του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον
Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Διακοσταματίου Σάββας
ΤΑ ΜΕΛΗ
Κορωναίος Ιωάννης

Μανωλάκης Αλέξανδρος

Μουτάφης Δήμος Μιχαήλ

Παρασκευάς Δημήτριος

Σταυρής Μιχαήλ

Παλαιολόγου Μιχαήλ
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