
1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
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Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 
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Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 10/01-06-2016 
 

   Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουνίου 2016 και ώρα 
12:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του 

Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, 

αριθ. 3042/15-9-2014 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Περδίκη Ιωάννη, με αριθμ. πρωτ. 2/42004/27-05-2016, η οποία 
κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 
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 οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : τους κ.κ.: 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο,  2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 4. 
Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Μουτάφη Δήμο – Μιχαήλ, 6. Ατσίδη Ελπίδα,  7. Κυριαζή Στέφανο, 8. Mανωλάκη 
Αλέξανδρο,  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική (δικαιολογημένη), η οποία αναπληρώνεται, 
όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Κυριαζή Στέφανο ως πρώτο αναπληρωματικό 
μέλος της πλειοψηφίας, 2. Δράκο Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται 
(άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Τοκούζη Παναγιώτη ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της 
μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση, 3. Σπανό-Παπαγιάννη Αναστάσιο 
(δικαιολογημένος) ο οποίος αναπληρώνεται όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. 
Παρδαλό Στέργο ως δεύτερο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας λόγω έλλειψης άλλων αναπληρωματικών 
μελών της μειοψηφίας, 5. Παναή Ευαγγελία (δικαιολογημένη), η οποία αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται 
(άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος της 
πλειοψηφίας λόγω έλλειψης άλλων αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας, 
   

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής 
υπαλλήλου, κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ. Καρτάνου Παρασκευής υπαλλήλου του Τμήματος 
Συλλογικών Οργάνων, του Αντιδημάρχου Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπλασης, Πολεοδομικών 
Εφαρμογών Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κ. Κακούλη Γεώργιου, του κου Μπεκιάρη Αλέξανδρου 
προϊσταμένου τμήματος παρακολούθησης έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, του 
προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών, κ. Κανάκα Εμμανουήλ υπαλλήλου του 
Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών, της κ. Ζανεττούλη Στεργούλας, προϊσταμένης του τμήματος 
Κτιριακών έργων και κοινοχρήστων χώρων, του κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου και Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 
νομικών συμβούλων του Δήμου Ρόδου και της κυρίας Κωτσάκη Βικτωρίας υπαλλήλου του λογιστηρίου,  

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική ενημέρωσή 
του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη δέκα έξι  (16) κατ’ επειγόντων θεμάτων, για τα οποία η 
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης 
πλειοψηφίας των μελών της, να αποδεχθεί την ένταξη τους και τη συζήτησή τους, ως θέματα, πριν από την 
έναρξη της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

Το 1ο
 θέμα (1ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση πρακτικού 
επιτροπής διαγωνισμού για την "παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου",  
προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την παραχώρηση των παραλιών στους πλειοδότες ενόψει της νέας 
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τουριστικής περιόδου. 

Το 2ο
 θέμα (2ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης περί  Έγκρισης πρακτικού 

επιτροπής διαγωνισμού για την "παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου 
(Παραλίες Ε.Τ.Α.Δ.) άγονα πόστα από τον αρχικό διαγωνισμό" προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για 
την παραχώρηση των παραλιών στους πλειοδότες. ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου. 

Το 3ο
 θέμα (3ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση πρακτικού 
επιτροπής εξέτασης ένστασης και κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου έτους 2016 
(κωδ. 30-6262.0004)» προκειμένου να καθαριστούν οι παραλίες ενόψει της νέας Τουριστικής περιόδου. 

Το 4ο
 θέμα (4

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Ενημέρωση - Έγκριση 

της απόφασης του πρακτικού της επιτροπής αυτοκινήτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 
την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα, μηχανήματα έργου και δικύκλων έτους 2016 του Δήμου Ρόδου,  

Το 5ο
 θέμα (5ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση πρακτικού 
(δικαιολογητικά – τεχνικής) και έγκριση πρακτικού για την εξέταση ένστασης του Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού 
προσωπικού του Δήμου Ρόδου 2016», αναγκαία για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. 

 

Το 6ο
 θέμα (6ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης περί Έγκριση πρακτικών 
επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκκένωση λυμάτων 
βόθρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016,  

Το 7ο
 θέμα (7ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση πρακτικών 
επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Εργασίες αποκατάστασης 
και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ρόδου έτους 2016», εν όψει της νέας Τουριστικής περιόδου. 

Το 8ο
 θέμα (8ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Άσκηση έφεσης κατά 
της με αρ. 45/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου όπου έκανε δεκτή την 
με αρ. 124/17-2-2011 προσφυγή της εταιρείας «Καζίνο Ρόδου Α.Ε.» κατά του Δήμου Ρόδου. 

Το 9ο
 θέμα (9

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Τροποποίησης της 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 139/2016 ως προς το δεύτερο σκέλος «Το έγγραφο που θα 
διατάζει την Ε.Δ.Ε. θα αποτελέσει αναπόσπαστο δικαιολογητικό για την έκδοση Χ.Ε.Π.» 

Το 10ο
 θέμα (10

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Τροποποίησης της 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 140/2016 ως προς το δεύτερο σκέλος «Το έγγραφο που θα 
διατάζει την Ε.Δ.Ε. θα αποτελέσει αναπόσπαστο δικαιολογητικό για την έκδοση Χ.Ε.Π.» 

Το 11ο
 θέμα (11

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Παροχή εντολής για 

παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 8-6-2016 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη 
συζήτηση της έφεσης της Μαρί Ριβαλάν του Ζακ κατά του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 2615/2015 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης. 

Το 12ο
 θέμα (12

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση πρακτικών 

και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και συμπλήρωση εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης Δ.Ε. Ρόδου»  

Το 13ο
 θέμα (13

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση πρακτικών 

και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του 
κτιρίου του συλλόγου τρίτης ηλικίας Κρεμαστής»  

Το 14ο
 θέμα (14

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση όρων 

προκήρυξης και προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών “Ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου 
(Εκατό Χουρμαδιές)”  

Το 15ο
 θέμα (15

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί της έγκρισης 

αιτήματος της κ. Χατζησταματίου Κυριακής του Δημητρίου για ταμειακή διευκόλυνση των οφειλών της, 
σύμφωνα με το αρθρ. 170 παρ. 1 Ν. 3463/2006 και του αρθρ. 48  Ν.4257/2014. 

Το 16ο
 θέμα (16

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση – 

συμπλήρωση αιτιολογίας στην με αρ. 435/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με θέμα 
«Γνωμοδότησης επιτροπής διαγωνισμού που αφορά την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
για την προμήθεια σταθερού εξοπλισμού Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου». 
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  Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για συζήτηση τα ανωτέρω 
θέματα, προ της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές αποφάσεις, 
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                                    (Απόφ. Αρ.165/2016  (Α.Δ.Α: ΩΞΡΟΩ1Ρ-9ΤΔ)  

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την "παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος 
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών 
στο Δήμο Ρόδου". 

(Εισήγηση Δ/νσης Προσόδων Οικονομικών Δήμου Ρόδου) 

 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων 
Δ/νσης Οικονομικών, ενημερώνοντας τους για το πρακτικό της δημοπρασίας περί παραχώρησης, με 
αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων 
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου, 
 

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
  

α) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31 και το Π.Δ. 270/1981. 
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
γ) το Ν.3852/2010 

δ) το N.4384/2016 άρθρο 56 

ε) την υπ’ αρ. 216/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση τμημάτων 
αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή περιοχή του Δήμου μας, και παραπέμπεται στην 
Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων  σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010. 
στ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586 Β’ΕΞ2015/7/4/2015 περί «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
η) την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ.3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων 
αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου. 
ζ) την υπ’ αρ. 132/2016 Απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η κατάρτιση των 
όρων της δημοπρασίας. 
η) το έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας με Αριθμ.Πρωτ. 3683/10-5-2016 ‘Τιμές για 
την απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας έτους 2016. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής για την διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
«παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 
ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου», ως ακολούθως:   
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

 

  Στη Ρόδο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται εντός του 
Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου σήμερα, την 30η

 του μήνα Μαΐου  έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 
π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών εκμίσθωσης παραλιακών χώρων η 
οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 132/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου ύστερα 
και από την σχετική Διακήρυξη δημοπρασίας του Προέδρου της ίδιας επιτροπής. 
 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ.Περδίκης Ιωάννης, διαπίστωσε ότι,  επί συνόλου 
4 μελών, βρέθηκαν παρόντα 3, ήτοι: 
 

1. Περδίκης Ιωάννης 

2. Ατσίδη Ελπίδα 

3. Μουτάφης Δήμος 
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Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Λιαμή Μιχαήλ. Αμέσως μετά κηρύχθηκε η έναρξη 
της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία να 
καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη ανά τμήμα προς δημοπράτηση. 
Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά τμήμα. 
 

Η επιτροπή του διαγωνισμού 

 Έχοντας υπ’ όψιν: 
 

α) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31 και το Π.Δ. 270/1981. 

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

γ) το Ν.3852/2010 

δ) το N.4384/2016 άρθρο 56 

ε) την υπ’ αρ. 216/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση τμημάτων 
αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή περιοχή του Δήμου μας, και παραπέμπεται στην 
Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων  σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010. 

στ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586 Β’ΕΞ2015/7/4/2015 περί «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

η) την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ.3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων 
αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου. 

ζ) την υπ’ αρ. 132/2016 Απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η κατάρτιση των 
όρων της δημοπρασίας. 

η) το έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας με Αριθμ.Πρωτ. 3683/10-5-2016 ‘Τιμές για 
την απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας έτους 2016. 
 

 

Β) Καταρτίζει, ως κατωτέρω, τον πίνακα των πλειοδοτούντων ανά πόστο και παραλία: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΗ 
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 
Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ 

ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΙΔΟΣ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & 

ΣΙΑ Κ/Ξ  
997341376 

ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ 

ΜΑΡΙΑ  
46141348 10,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 10,000.00 € 

1 X = 879080.740 

Y = 4036648.393 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X = 879093.895 

Y = 4036657.501 

3 X = 879111.541 

Y = 4036632.013 

4 X = 879098.386 

Y = 4036622.906 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & 

ΣΙΑ Κ/Ξ  
997341376 

ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ 

ΜΑΡΙΑ  
46141348 10,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.004 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 10,000.00 € 

13 X = 

879050.819 Y = 

4036771.925 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

14 X = 

879066.450 Y = 

4036775.343 

15 X = 

879073.073 Y = 

4036745.059 

16 X = 

879057.443 Y = 

4036741.641 

ΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ 136136580 
ΜΟΥΣΤΑΚΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 101651983 9,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.002 Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 2,300.00 € 

5 X = 879074.362 

Y = 4036685.096 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X = 879077.146 

Y = 4036686.215 

7 X = 879079.011 

Y = 4036681.576 

8 X = 879076.227 

Y = 4036680.457 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18446583 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΔΙΟ 18331847 2,300.00 € ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.003 Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 2,300.00 € 

9 X = 879057.212 

Y = 4036732.032 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X = 

879060.156 Y = 

4036732.609 

11 X = 

879061.117 Y = 

4036727.702 

12 X = 

879058.173 Y = 

4036727.125 
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ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 45111149 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΑΛΕΞΙΟΥ 42870726 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.005 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 4,000.00 € 

17 X=879074.231 

Y=4036832.444 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

18 X=879075.313 

Y=4036842.385 

19 X=879070.343 

Y=4036842.926 

20 X=879069.261 

Y=4036832.985 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10.008.Δ.O.K. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 8,928.00 € 

1 X=879535.636 

Y=4039604.288 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=879548.666 

Y=4039595.003 

3 X=879530.675 

Y=4039569.757 

4 X=879517.645 

Y=4039579.043 

ΖΗΣΗ ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗ 78981909 DISIZ  NENAD VID 66402869 2,970.00 € ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10.009 ΔΟΚ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 165 2,970.00 € 

9 X=879480.753 

Y=4039492.543 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=879485.012 

Y=4039489.924 

11 X=879467.723 

Y=4039461.815 

12 X=879463.464 

Y=4039464.434 

ΖΗΣΗ ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗ 78981909 DISIZ  NENAD VID 66402869 2,270.00 € ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10.010 ΔΚΚ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 2,270.00 € 

13 X=879444.253 

Y=4039512.931 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

14 X=879446.699 

Y=4039511.194 

15 X=879443.804 

Y=4039507.118 

16 X=879441.358 

Y=4039508.855 



7 

 

ΖΗΣΗ ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗ 78981909 DISIZ  NENAD VID 66402869 2,400.00 € ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10.011 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 2,400.00 € 

5 X=879518.388 

Y=4039556.025 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=879522.707 

Y=4039553.507 

7 X=879517.672 

Y=4039544.867 

8 X=879513.352 

Y=4039547.385 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 

Ε.Ε. 
 

800657165 
ΛΑΠΑΤΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΠΕΤΡΟΥ 62427479 3,600.00 € ΡΟΔΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 10.007 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 240 3,600.00 € 

5 X=879155.975 

Y=4037328.339 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=879177.148 

Y=4037362.276 

7 X=879172.058 

Y=4037365.452 

8 X=879150.885 

Y=4037331.515 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 25,000.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΓΙΕΣ 

(ΛΑΔΙΚΟ) 
5.005 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 500 25,000.00 € 

1 X=877448.397 

Y=4027376.918 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=877438.040 

Y=4027425.833 

3 X=877428.257 

Y=4027423.762 

4 X=877438.614 

Y=4027374.846 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 5,057.50 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΓΙΕΣ ΠΛΑΚΑ  

(ΛΑΔΙΚΟ) 
5.006 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 144.5 5,057.50 € 

5 X=877656.622 

Y=4027503.171 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=877663.970 

Y=4027487.840 

7 X=877656.305 

Y=4027484.167 

8 X=877648.957 

Y=4027499.497 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 6,100.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΛΑΔΙΚΟ (ΑΝΤΟΝΥ 

ΚΟΥΙΝ) 1 
5.007 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 122 6,100.00 € 

1 X=877766.043 

Y=4027567.492 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 
2 X=877762.146 

Y=4027562.931 

3 X=877776.338 

Y=4027550.807 
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4 X=877780.235 

Y=4027555.368 

ΚΑΠΝΟΥΛΑ Ε. & 

ΣΙΑ Ο.Ε.  
800475345 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
54176834 9,000.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΛΑΔΙΚΟ (ΑΝΤΟΝΥ 

ΚΟΥΙΝ) 2 
5.008 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 360 9,000.00 € 

5 X = 877995.137 

Y = 4027626.804 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X = 878003.749 

Y = 4027624.191 

7 X = 878015.363 

Y = 4027662.468 

8 X = 878006.750 

Y = 4027665.081 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 7,200.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ 5.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 360 7,200.00 € 

1 X=878026.290 

Y=4028386.681 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=878021.457 

Y=4028379.089 

3 X=878055.201 

Y=4028357.610 

4 X=878060.034 

Y=4028365.202 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 7,200.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ 5.010 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 360 7,200.00 € 

5 X=877924.491 

Y=4028482.356 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=877916.406 

Y=4028478.402 

7 X=877933.976 

Y=4028442.468 

8 X=877942.062 

Y=4028446.421 

 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ 
 

997341512 
ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 7,200.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ 5.011 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 360 7,200.00 € 

 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

9 X=877945.635 

Y=4028622.432 

10 X=877936.756 

Y=4028623.905 

11 X=877930.208 

Y=4028584.445 
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12 X=877939.086 

Y=4028582.971 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 4,524.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΘΑΡΑ 5.012 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 174 4,524.00 € 

1 X = 877743.525 

Y = 4028750.270 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X = 877741.085 

Y = 4028744.789 

3 X = 877767.577 

Y = 4028732.993 

4 X = 877770.018 

Y = 4028738.474 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 4,524.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΘΑΡΑ 5.014 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 174 4,524.00 € 

9 X=877634.228 

Y=4029006.709 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=877628.605 

Y=4029008.800 

11 X=877618.497 

Y=4028981.618 

12 X=877624.121 

Y=4028979.527 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 6,090.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΔΑΝΕΛΛΑΤΟΥ ΕΩΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 1 

5.015 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 174 6,090.00 € 

1 X=877500.478 

Y=4029119.073 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=877496.994 

Y=4029114.188 

3 X=877520.606 

Y=4029097.351 

4 X=877524.089 

Y=4029102.236 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 15,750.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙ 

ΔΑΝΕΛΛΑΤΟΥ ΕΩΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 2 

5.016 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 450 15,750.00 € 

5 X=877430.336 

Y=4029192.392 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 
6 X=877421.993 

Y=4029189.015 

7 X=877403.235 

Y=4029235.363 
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8 X=877411.577 

Y=4029238.739 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 16,800.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΔΑΝΕΛΛΑΤΟΥ ΕΩΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 3 

5.018 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 480 16,800.00 € 

13 X=877323.933 

Y=4029349.309 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

14 X=877337.721 

Y=4029357.426 

15 X=877352.939 

Y=4029331.572 

16 X=877339.150 

Y=4029323.456 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 17,290.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΑΠΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΠΗΤΣ 

ΕΩΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1 

5.022 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 17,290.00 € 

1 X=877250.563 

Y=4029759.907 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=877252.387 

Y=4029797.864 

3 X=877265.372 

Y=4029797.240 

4 X=877263.548 

Y=4029759.284 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 9,920.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ – 

ΡΕΝΗ 1 
5.027 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 9,920.00 € 

5 X=877333.368 

Y=4030267.795 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=877348.939 

Y=4030264.117 

7 X=877341.812 

Y=4030233.947 

8 X=877326.241 

Y=4030237.625 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 9,920.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΡΕΝΗ 2 
5.029.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 9,920.00 € 

5 X=877368.520 

Y=4030393.957 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 
6 X=877384.091 

Y=4030390.279 

7 X=877376.964 

Y=4030360.109 
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8 X=877361.393 

Y=4030363.788 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 9,920.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΡΕΝΗ 2 
5.030.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 9,920.00 € 

9 X=877415.015 

Y=4030519.407 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=877429.686 

Y=4030513.023 

11 X=877417.317 

Y=4030484.598 

12 X=877402.646 

Y=4030490.982 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 9,920.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΛΑΓΓΟΝΑΣ 1 
5.032 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 9,920.00 € 

5 X=877467.359 

Y=4030675.274 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=877482.208 

Y=4030669.317 

7 X=877470.665 

Y=4030640.546 

8 X=877455.816 

Y=4030646.504 

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ 

Κ/Ξ  
997341512 

ΚΑΡΥΠΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 45488198 9,920.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΛΑΓΓΟΝΑΣ 2 
5.033 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 9,920.00 € 

9 X = 877511.008 

Y = 4030777.320 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X = 

877525.858 Y = 

4030771.362 

11 X = 

877514.314 Y = 

4030742.591 

12 X = 

877499.465 Y = 

4030748.549 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΥΔΕΣ 5.038.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 4,000.00 € 

5 X=878537.327 

Y=4032464.404 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=878546.588 

Y=4032482.130 

7 X=878555.451 

Y=4032477.500 
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8 X=878546.190 

Y=4032459.773 

ΛΟΥΤΣΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50763320 

ΚΑΒΑΛΙΕΡΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  
145662172 4,800.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΟΣ 5.039 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 240 4,800.00 € 

1 X=879538.465 

Y=4033329.380 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=879549.953 

Y=4033291.065 

3 X=879555.700 

Y=4033292.788 

4 X=879544.212 

Y=4033331.103 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ 131032114 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 

ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 54104746 4,800.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΟΥΡΝΕΣ 1 5.040 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 240 4,800.00 € 

5 X=879561.207 

Y=4033462.219 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=879595.045 

Y=4033483.550 

7 X=879591.845 

Y=4033488.626 

8 X=879558.008 

Y=4033467.295 

ΚΟΥΠΙΑΡΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 154616872 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 

ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 54104746 4,320.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΟΥΡΝΕΣ 2 5.041 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 216 4,320.00 € 

9 X=879707.058 

Y=4033450.457 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=879698.461 

Y=4033453.119 

11 X=879705.557 

Y=4033476.045 

12 X=879714.155 

Y=4033473.384 

ΜΑΧΡΑΜΑ 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ 118119286 

ΜΑΧΡΑΜΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31979321 9,880.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΚΟΚΚΙΝΗ 
5.042 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 9,880.00 € 

1 X=879851.833 

Y=4033600.124 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=879867.582 

Y=4033593.721 

3 X=879864.380 

Y=4033585.847 

4 X=879848.632 

Y=4033592.250 

ΒΕΝΕΤΗ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 112290785 

ΜΑΝΩΛΑΓΚΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΜΙΧΑΗΛ 51788810 2,890.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΚΟΚΚΙΝΑ 
5.043 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 144.5 2,890.00 € 

5 X=880007.756 

Y=4033741.314 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=880012.690 

Y=4033778.992 

7 X=880025.580 

Y=4033777.305 
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8 X=880020.646 

Y=4033739.626 

HAMILTON MACK 

GERALD 
HANS 140150257 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΒΑΣΙΛΗ 
ΙΩΑΝΝΗ 65609508 8,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ 

ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΟΥ Σ. 

ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ 

ΔΑΝΕΛΛΑΤΟΥ 

5.017 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 8,500.00 € 

9 X=877362.944 

Y=4029316.854 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=877357.590 

Y=4029325.300 

11 X=877353.367 

Y=4029322.623 

12 X=877358.721 

Y=4029314.177 

ΖΑΝΝΑΚΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Ε.  
800490023 

ΖΑΝΝΑΚΗ 

ΣΩΤΗΡΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥ 24831940 8,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

"ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ' 

5.021.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 8,500.00 € 

9 X=877274.992 

Y=4029695.392 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=877274.718 

Y=4029705.389 

11 X=877269.720 

Y=4029705.252 

12 X=877269.994 

Y=4029695.255 

ΓΙΩΡΓΑΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 27830978 

ΓΙΩΡΓΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
159985642 4,750.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ(ΦΑΛΗΡΑΚΙ 

ΜΠΗΤΣ- ΑΠΟΛΛΩΝ ) 

5.023.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 4,750.00 € 

5 X=877260.339 

Y=4029803.584 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=877260.947 

Y=4029813.566 

7 X=877255.957 

Y=4029813.870 

8 X=877255.348 

Y=4029803.888 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 
      

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ(ΦΑΛΗΡΑΚΙ 

ΜΠΗΤΣ- ΑΠΟΛΛΩΝ ) 

5.025.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,750.00 € 

13 X=877281.841 

Y=4029943.078 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

14 X=877284.124 

Y=4029952.814 

15 X=877279.256 

Y=4029953.956 

16 X=877276.973 

Y=4029944.220 

ΛΟΥΚΑΡΗ 

ΚΥΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 37244388 

ΜΟΡΦΩΠΟΥ 

ΑΝΝΑ 
ΝΙΚΗΤΑ 73759676 19,200.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΡΕΝΗ 2 
5.028.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

1 X=877342.550 

Y=4030337.414 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=877345.825 

Y=4030346.863 

3 X=877341.100 

Y=4030348.500 



14 

 

4 X=877337.826 

Y=4030339.051 

ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 46139709 

ΚΟΣΤΟΜΟΙΡΗ 

ΦΑΙΔΡΑ  
61160795 2,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 

''ΜΟΝΑΞΙΑ'' & 

''ΣΩΤΗΡΗΣ'' 

5.031.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

1 X=877457.027 

Y=4030625.492 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=877460.750 

Y=4030634.772 

3 X=877456.110 

Y=4030636.634 

4 X=877452.386 

Y=4030627.353 

ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝ. 

ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.  
800465180 

ΡΟΔΙΤΗ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30599062 7,000.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΙ 
5.035 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,000.00 € 

17 X=877604.164 

Y=4030957.920 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

18 X=877609.414 

Y=4030966.431 

19 X=877605.158 

Y=4030969.056 

20 X=877599.909 

Y=4030960.545 

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
ΟΡΕΣΤΗ 27329770 

ΖΑΝΝΑΚΗ 

ΘΕΟΦΑΝΗ 
ΠΕΤΡΟΥ 101669427 6,000.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΑΚΙ 

(ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΛΥΨΩ 

ΚΑΙ ΠΗΓΑΣΟΣ 

5.036.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6,000.00 € 

1 X=877685.885 

Y=4031114.770 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=877691.134 

Y=4031123.281 

3 X=877686.879 

Y=4031125.906 

4 X=877681.629 

Y=4031117.395 

ΖΑΝΝΑΚΗ 

ΘΕΟΦΑΝΗ 
ΠΕΤΡΟΥ 101669427 

ΣΤΑΦΑΝΑΤΟ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
ΟΡΕΣΤΗ 27329770 6,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΥΔΕΣ 

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΝΗ  ΜΕΤΑ 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΟ ΞΕΝ. 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ) 

5.037 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 6,500.00 € 

1 X=878476.270 

Y=4032299.459 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=878479.562 

Y=4032303.222 

3 X=878475.800 

Y=4032306.514 

4 X=878472.507 

Y=4032302.752 

ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟ 

ΦΩΤΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 74742041 

ΖΑΝΝΑΚΗ 

ΘΕΟΦΑΝΗ 
ΠΕΤΡΟΥ 101669427 3,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΥΔΕΣ 5.045 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 3,500.00 € 

9 X=878603.783 

Y=4032557.075 ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 10 X=878606.408 

Y=4032561.331 
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11 X=878602.153 

Y=4032563.956 

12 X=878599.528 

Y=4032559.700 

PEJCHOVA 

SANDRA 
FRANTISEC 162392663 

ΤΣΑΛΙΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 62231631 1,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΛΑΔΙΚΟ (ΑΝΤΟΝΥ 

ΚΟΥΙΝ) Θ.Μ.Α. 
5.046 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 15 1,500.00 € 

9 X=877826.136 

Y=4027530.777 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=877829.127 

Y=4027530.535 

11 X=877828.723 

Y=4027525.551 

12 X=877825.733 

Y=4027525.793 

Κ/Ξ ΔΟΝΤΑΣ Β. & 

ΣΙΑ  
997341470 

ΚΟΥΜΝΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ 36015834 6,000.00 € ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία Σαντάλια  – 

Αφάντου (1) 
3.001 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 300 6,000.00 € 

A X = 874911.461 

Y = 4023120.696 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

???X = 

874916.988 Y = 

4023118.359 

??? X = 

874936.463 Y = 

4023164.410 

??? X = 

874930.937 Y = 

4023166.747 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία Ρένης – 

Αφάντου (1) 
3.002 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 4,000.00 € 

A X = 874783.154 

Y = 4022757.992 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

B X = 874787.851 

Y = 4022756.278 

??? X = 

874801.567 Y = 

4022793.853 

??? X = 

874796.870 Y = 

4022795.567 

Κ/Ξ ΔΟΝΤΑΣ Β. & 

ΣΙΑ  
997341470 

ΚΟΥΜΝΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ 36015834 4,000.00 € ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία Ρένης – 

Αφάντου (2) 
3.003 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 4,000.00 € 

?? X = 

874837.146 Y = 

4022909.666 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

??? X = 

874841.843 Y = 

4022907.952 

H X = 

874855.558 Y = 

4022945.527 

?? X = 

874850.861 Y = 

4022947.241 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία Χελιδόνια– 

Αφάντου 
3.004 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 4,000.00 € 

A X = 874711.059 

Y = 4022558.438 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 
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B X = 874715.756 

Y = 4022556.723 

??? X = 

874729.471 Y = 

4022594.298 

??? X = 

874724.774 Y = 

4022596.013 

Κ/Ξ ΔΟΝΤΑΣ Β. & 

ΣΙΑ  
997341470 

ΚΟΥΜΝΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ 36015834 5,000.00 € ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία Νησάκι-

Κολυμπίων – δεξιά του 

ξενοδοχείου IRENE 

PALACE (1) 

3.006 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 5,000.00 € 

E X = 874426.086 

Y = 4019957.577 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

Z X=874432.610 

Y = 4019962.207 

Π X = 

874418.139 Y = 

4019982.594 

Θ Χ=874411.616  

Y = 4019977.963 

Κ/Ξ ΔΟΝΤΑΣ Β. & 

ΣΙΑ  
997341470 

ΚΟΥΜΝΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ 36015834 5,000.00 € ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία Νησάκι-

Κολυμπίων – δεξιά του 

ξενοδοχείου IRENE 

PALACE (2) 

3.007 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 5,000.00 € 

A X = 874549.054 

Y = 4019904.238 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

B X = 874550.307 

Y = 4019912.140 

?? X = 

874525.616 Y = 

4019916.055 

?? X = 

874524.363 Y = 

4019908.154 

ΒΕΝΕΤΟΚΛΗ 

ΛΟΥΚΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 48117750 

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ 

ΙΩΑΝΝΗ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 37188718 6,000.00 € ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία Λιμανάκι – 

Κολυμπίων – αριστερά 

καντίνας (1) 

3.008 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 300 6,000.00 € 

A X = 874495.412 

Y = 4019408.059 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

B X = 874500.740 

Y = 4019405.298 

??? X = 

874523.745 Y = 

4019449.691 

?? X = 

874518.418 Y = 

4019452.45 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία «Κολυμπιενής» 

– Κολυμπίων – αριστερά 

καντίνας (1) 

3.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 300 7,500.00 € 

A X = 873859.252 

Y = 4018425.608 
ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 
B X = 873868.982 

Y = 4018427.915 
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??? X = 

873862.060 Y = 

4018457.106 

??? X = 

873852.329 Y = 

4018454.798 

ΛΑΜΠΙΔΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 53789813 

ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΙΩΑΝΝΗ 61897652 7,250.00 € ΑΦΑΝΤΟΥ Παραλία Νησάκι 3.010 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 7,250.00 € 

N X = 

874384.629 Y = 

4020033.569 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

??? X = 

874389.211 Y = 

4020035.571 

???X = 

874385.208 Y = 

4020044.735 

???X = 

874380.626 Y = 

4020042.733 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΡΗΤΙΚΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
59365775 6,000.00 € ΑΦΑΝΤΟΥ Παραλία Λιμανάκι 3.011 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 6,000.00 € 

?? X = 

874224.446 Y = 

4019260.490 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

?? X = 

874228.469 Y = 

4019257.521 

?? X = 

874234.407 Y = 

4019265.567 

?? X = 

874230.384 Y = 

4019268.536 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΕΤΡΟΥ 73775756 

ΠΑΓΚΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟ 
ΙΩΑΝΝΗ 30154390 6,250.00 € ΑΦΑΝΤΟΥ Παραλία Κολυμπενή 3.012 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6,250.00 € 

??? X = 

873950.554 Y = 

4018793.676 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

?? X = 

873955.517 Y = 

4018793.064 

???X = 

873956.741 Y = 

4018802.988 

?? X = 

873951.779 Y = 

4018803.601 
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ΒΕΝΕΤΟΚΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΙΩΑΝΝΗ 12315406 

ΚΑΛΗΜΕΡΗ 

ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 33838163 9,000.00 € ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία Κολυμπιενής – 

Κολυμπίων 
3.013 Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 9,000.00 € 

E X = 873854.581 

Y = 4018462.078 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

Z X = 873857.338 

Y = 4018463.261 

???X = 

873855.367 Y = 

4018467.856 

???X = 

873852.610 Y = 

4018466.674 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 154609487 

ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 74014443 49,250.00 € ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία Λιμανάκι – 

Κολυμπίων 
3.014 Δ.Κ.Κ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 6,000.00 € 

???X = 

874473.091 Y = 

4019432.499 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

???X = 

874475.710 Y = 

4019431.036 

??? X = 

874478.147 Y = 

4019435.403 

???X = 

874475.527 Y = 

4019436.865 

ΔΟΥΚΕΛΛΗΣ Α.- 

HOEKSTRA QUEN 

O.E. 
 

800655319 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ 40448292 1,750.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

ΣΤΕΓΝΑ ΤΑΒΕΡΝΑ 

ΓΟΡΓΟΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
1.001 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 1,750.00 € 

1 X = 872293.120 

Y = 4015283.158 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X = 872288.629 

Y = 4015285.355 

3 X = 872293.023 

Y = 4015294.338 
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4 X = 872297.514 

Y = 4015292.141 

ΓΙΑΝΝΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΙΩΑΝΝΗ 28228305 ΣΤΡΑΤΗ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 101705258 2,750.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΓΝΑ ΚΕΝΤΡΟ 1.002 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

X = 872128.735 Y 

= 4014739.859 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X = 872123.983 

Y = 4014741.416 

3 X = 872127.097 

Y = 4014750.919 

4 X = 872131.848 

Y = 4014749.362 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 

ΣΑΒΒΑ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 157183508 ΝΤΑΚΑ ΑΡΓΥΡΩ 

 
136119110 2,750.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

ΣΤΕΓΝΑ ΔΕΞΙΑ ΑΠΌ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
1.003 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

1 X = 872091.527 

Y = 4014360.125 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X = 872086.528 

Y = 4014360.090 

3 X = 872086.456 

Y = 4014370.089 

4 X = 872091.456 

Y = 4014370.125 

ΦΟΥΤΟΥΛΗ 

ΑΝΘΟΥΛΑ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 66405663 ΣΤΡΑΤΗ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 101705258 2,000.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΚΙ 1.004 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 100 2,000.00 € 

1 X=868487.165 

Y=4009961.395   

2 X=868491.701 

Y=4009963.499 3 

X=868500.117 

Y=4009945.355 4 

X=868495.581 

Y=4009943.251 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΧΑΡΙΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 47502224 
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 112291407 19,000.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ Γλύστρα  Λάρδου 7.001 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 9,880.00 € 

1 X=859749.355 

Y=3998267.938 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=859729.274 

Y=3998300.198 

3 X=859740.311 

Y=3998307.068 

4 X=859760.392 

Y=3998274.808 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 46734271 

ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟ 
ΑΓΓΕΛΟΥ 122269064 9,880.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ Γλύστρα  Λάρδου 7.003 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 9,880.00 € 

9 X=859727.725 

Y=3998415.137 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=859746.711 

Y=3998448.054 

11 X=859757.972 

Y=3998441.559 

12 X=859738.986 

Y=3998408.642 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΗΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 103471629 
ΜΑΓΚΑΦΑΚΗ 

ΣΤΕΡΓΟ 
ΒΑΛΑΣΙΟΥ 45106999 4,225.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ Πλακιά Λάρδου 7.006 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 169 4,225.00 € 

1 X=864217.357 

Y=3999698.752 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=864229.674 

Y=3999694.594 

3 X=864225.517 

Y=3999682.277 
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4 X=864213.200 

Y=3999686.434 

ΜΑΓΚΑΦΑΚΗ 

ΣΤΕΡΓΟ 
ΒΑΛΑΣΙΟΥ 45106999 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 

ΗΛΙΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 103471629 4,225.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ Πλακιά Λάρδου 7.007 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 169 4,225.00 € 

5 X=864320.590 

Y=3999642.020 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=864330.412 

Y=3999633.504 

7 X=864321.896 

Y=3999623.682 

8 X=864312.074 

Y=3999632.198 

ΜΑΡΚΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 16443628 
ΜΠΑΚΑΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΦΩΤΗ 37705264 6,300.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ Άγιος Θωμάς Λίνδου 7.008 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 210 6,300.00 € 

9 X=864422.211 

Y=3999597.862 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=864469.185 

Y=3999545.964 

11 X=864471.409 

Y=3999547.977 

12 X=864424.435 

Y=3999599.875 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΛΙΝΔΙΩΝ ΑΡΚΕΦΤΑΣ - ΠΕΥΚΟΙ 7.013 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 60 900.00 € 

1 X=865210.749 

Y=3998539.873 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=865230.749 

Y=3998539.873 
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3 X=865230.749 

Y=3998536.873 

4 X=865210.749 

Y=3998536.873 

ΠΡΑΣΣΑ ΧΡΗΣΤΟ ΑΓΑΘΟΚΛΗ 131019792 
ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ 43151570 6,000.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ Άγιος Παύλος Λίνδου 7.014 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 120 6,000.00 € 

1 X = 867989.674 

Y = 4000913.462 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X = 867970.374 

Y = 4000918.709 

3 X = 867971.948 

Y = 4000924.498 

4 X = 867991.248 

Y = 4000919.251 

ΣΑΡΙΚΑΚΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8308965 

ΣΑΡΙΚΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 140709938 2,340.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ 

Αγιος Παύλος Λίνδου  

(Κάτω από Δημαρχείο) 
7.015 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 90 2,340.00 € 

5 X=867986.693 

Υ 4001182.345 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=867984.871 

Υ 4001184.729 

7 X=867961.035 

Υ 4001166.514 

8 X=867962.856 

Υ 4001164.130 

Κ/Ξ ΕΠΙΤ.ΕΚΜ. 

ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ "Ο 

 
997341444 

ΚΑΡΠΑΘΙΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΑΝΕΣΤΗ 38027158 9,200.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ Μεγάλη παραλία Λίνδου 7.018 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 184 9,200.00 € 

1 X=867883.499 

Y=4001820.895 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ" 

2 X=867903.712 

Y=4001809.921 

3 X=867899.895 

Y=4001802.890 

4 X=867879.682 

Y=4001813.865 

Κ/Ξ ΕΠΙΤ.ΕΚΜ. 

ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ "Ο 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ" 

 
997341444 

ΚΑΡΠΑΘΙΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΑΝΕΣΤΗ 38027158 9,200.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ Μεγάλη παραλία Λίνδου 7.019 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 184 9,200.00 € 

5 X=867785.713 

Y=4001895.698 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=867801.256 

Y=4001878.745 

7 X=867795.359 

Y=4001873.339 

8 X=867779.816 

Y=4001890.292 

Κ/Ξ ΕΠΙΤ.ΕΚΜ. 

ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ "Ο 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ" 

 
997341444 

ΚΑΡΠΑΘΙΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΑΝΕΣΤΗ 38027158 21,250.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ Μεγάλη παραλία Λίνδου 7.021 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 425 21,250.00 € 

13 X=867701.013 

Y=4001981.997 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

14 X=867722.514 

Y=4001994.754 

15 X=867731.188 

Y=4001980.133 



24 

 

16 X=867709.688 

Y=4001967.377 

Κ/Ξ ΕΠΙΤ.ΕΚΜ. 

ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ "Ο 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ" 

 
997341444 

ΚΑΡΠΑΘΙΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΑΝΕΣΤΗ 38027158 8,625.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ Μεγάλη παραλία Λίνδου 7.023 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 172.5 8,625.00 € 

21 X=867675.896 

Y=4002086.838 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

22 X=867674.164 

Y=4002096.687 

23 X=867691.153 

Y=4002099.674 

24 X=867692.885 

Y=4002089.826 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

ΦΙΛΙΠΠΟ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 148088882 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 29681865 3,000.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ ΒΛΗΧΑ 7.027Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 3,000.00 € 

9 X = 866190.836 

Y=4003081.284 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X = 

866176.311 

Y=4003095.033 

11 X = 

866183.185 

Y=4003102.296 

12 X = 

866197.710 

Y=4003088.547 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΛΙΝΔΙΩΝ ΒΛΗΧΑ 7.029Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 300 4,500.00 € 
17 X=866107.654 

Y=4003180.310 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 
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18 X=866089.694 

Y=4003204.340 

19 X=866097.704 

Y=4003210.326 

20 X=866115.664 

Y=4003186.297 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 40443862 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

ΣΤΕΡΓΟ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 32340793 1,725.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΚΡΥΣ 

ΤΟΙΧΟΣ 
7.034. Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 69 1,725.00 € 

1 X = 864037.473 

Y = 3999747.796 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X = 864038.271 

Y = 3999750.688 

3 X = 864060.442 

Y = 3999744.568 

4 X = 864059.644 

Y = 3999741.676 

FAGONE 

FRANCESCO 
GIUSEPPE 164221034 

ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗ 

ΒΑΓΓΕΛΗ  
63217855 1,950.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ ΘΟΛΑΡΙ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.035 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 150 1,950.00 € 

5 X=866125.897 

Y=4004743.208 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=866128.487 

Y=4004773.096 

7 X=866133.468 

Y=4004772.665 

8 X=866130.878 

Y=4004742.777 
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ΑΓΟΝΟ 
      

ΛΙΝΔΙΩΝ ΡΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.038 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 150 1,950.00 € 

1 X=866156.089 

Y=4005009.477 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=866158.679 

Y=4005039.365 

3 X=866163.660 

Y=4005038.933 

4 X=866161.070 

Y=4005009.045 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 46734271 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥ 47620671 11,000.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ Γλύστρα  Λάρδου 7.004 Δ.Κ.Κ 

ΤΡΟΧΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 11,000.00 € 

13 X = 

859763.452 Y = 

3998453.689 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

14 X = 

859765.551 Y = 

3998451.546 

15 X = 

859769.123 Y = 

3998455.044 

16 X = 

859767.024 Y = 

3998457.188 

ΣΑΡΙΚΑΚΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8308965 

ΣΑΡΙΚΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 140709938 4,390.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ 

Αγιος Παύλος Λίνδου  

(Κάτω από Δημαρχείο) 
7.016.Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 4,390.00 € 

9 X = 867951.343 

Y = 4001167.506 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X = 

867953.740 Y = 

4001165.703 

11 X = 

867950.735 Y = 

4001161.707 

12 X = 

867948.338 Y = 

4001163.510 

ΜΑΡΙΝΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ-

ΝΟΜΙΚΗ 

ΜΙΧΑΗΛ 101662021 
ΠΑΚΚΙΔΗ 

ΜΙΧΑΛΙΑ  
157178596 4,000.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ 

ΒΛΗΧΑ ΚΑΛΑΘΟΥ 

(ΚΑΝΤΙΝΑ) 
7.033 Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 4,000.00 € 

13 X=865926.643 

Y=4003510.541 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 
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14 X=865929.444 

Y=4003511.616 

15 X=865931.235 

Y=4003506.947 

16 X=865928.434 

Y=4003505.873 

FAGONE 

FRANCESCO 
GIUSEPPE 164221034 

ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗ 

ΒΑΓΓΕΛΗ  
63217855 3,500.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ ΘΟΛΑΡΙ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.036 Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3,500.00 € 

9 X = 866081.294 

Y = 4004787.962 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X = 

866084.294 Y = 

4004787.962 

11 X = 

866084.294 Y = 

4004782.962 

12 X = 

866081.294 Y = 

4004782.962 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΛΙΝΔΙΩΝ ΡΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.039 Δ.Κ.Κ 
ΤΡΟΧΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3,195.00 € 

5 X=866111.169 

Y=005023.535 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=866113.928 

Y=005023.535 

7 X=866113.928 

Y=005018.756 

8 X=866111.169 

Y=005018.756 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΛΙΝΔΙΩΝ Γλύστρα  Λάρδου 7.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,000.00 € 

5 X=859730.341 

Y=3998382.402 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=859731.689 

Y=3998387.217 

7 X=859736.504 

Y=3998385.869 
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8 X=859735.156 

Y=3998381.054 

ΚΡΗΤΙΚΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΜΙΧΑΗΛ 51789878 

ΚΟΥΦΟ 

ΜΙΧΑΗΛ-

ΜΑΤΘΑΙΟ 

ΙΩΑΝΝΗ 157196750 4,000.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ 
Πεύκοι Παραλία Λη 

(Λίνδου) 
7.009 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 4,000.00 € 

1 X=864616.942 

Y=3999250.381 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=864607.277 

Y=3999252.946 

3 X=864608.559 

Y=3999257.779 

4 X=864618.225 

Y=3999255.214 

ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18524577 

ΜΠΑΚΑΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΦΩΤΗ 37705265 2,500.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ 7.020 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

9 X=867789.954 

Y=4001900.034 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=867786.851 

Y=4001903.954 

11 X=867790.771 

Y=4001907.058 

12 X=867793.875 

Y=4001903.137 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΙΩΑΝΝΗ 27193099 

ΜΠΑΚΑΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΦΩΤΗ 37705265 4,250.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ 7.022 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 35 4,250.00 € 

17 X=867723.824 

Y=4002002.671 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

18 X=867719.754 

Y=4002011.805 
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19 X=867724.321 

Y=4002013.840 

20 X=867728.391 

Y=4002004.706 

ΚΟΥΦΟΣ Ι. & 

ΚΟΥΦΟΣ Μ. Ο.Ε.  
800330193 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΙΩΑΝΝΗ 27193099 4,300.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ 

ΜΙΚΡΗ  ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΟΥ 
7.024 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 4,300.00 € 

5 X=868067.020 

Y=4001933.355 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=868060.813 

Y=4001941.196 

7 X=868064.733 

Y=4001944.299 

8 X=868070.940 

Y=4001936.458 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΛΙΝΔΙΩΝ ΒΛΗΧΑ 7.026 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

5 X=866301.754 

Y=4002976.183 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=866293.960 

Y=4002982.448 

7 X=866297.092 

Y=4002986.345 

8 X=866304.886 

Y=4002980.080 

KOXHAJ MARIA ANDON 148061218 
ΚΥΖΙΡΙΔΗ 

ΠΑΥΛΟ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 59481589 3,750.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ ΒΛΗΧΑ 7.028 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

13 X=866153.816 

Y=4003106.933 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

14 X=866147.672 

Y=4003114.823 
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15 X=866151.617 

Y=4003117.895 

16 X=866157.761 

Y=4003110.004 

ΠΑΚΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 43125411 
ΠΑΚΚΙΔΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29304899 2,750.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ ΒΛΗΧΑ ΛΙΝΔΟΥ 7.031.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

5 X=865978.676 

Y=4003489.173 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=865975.922 

Y=4003498.786 

7 X=865980.729 

Y=4003500.163 

8 X=865983.483 

Y=4003490.550 

ΦΑΚΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 52483525 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 114687852 3,650.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ 

ΡΕΝΗ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ 

ΞΕΝ. ΑΙΘΡΙΟΝ 
7.040 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 3,650.00 € 

9 X=866223.621 

Y=4005354.804 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=866224.667 

Y=4005364.749 

11 X=866229.640 

Y=4005364.226 

12 X=866228.593 

Y=4005354.281 
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ΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 51236067 
ΖΑΝΝΑΚΗ 

ΘΕΟΦΑΝΗ 
ΠΕΤΡΟΥ 101669427 4,000.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΑΤΣΟΥΝΙ ΛΑΡΔΟΥ 7.070 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 4,000.00 € 

5 Χ=861600.614 

Υ=3999479.211 

6Χ=861599.317 

Υ=3999484.040 

7Χ=861608.975 

Υ=3999486.634 

8Χ=861610.272 

Υ=3999481.805 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

KUEHL SABINE ALFRED 148074400 ABICHT ROLAND GUNTER 148083155 7,500.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΛΑΡΔΟΥ 7.041.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,500.00 € 

1 X = 859575.319 

Y = 3998082.063 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X = 859583.816 

Y = 3998087.336 

3 X = 859586.452 

Y = 3998083.087 

4 X = 859577.955 

Y = 3998077.815 

ΔΟΥΜΑΝΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 157187789 

ΔΟΥΜΑΝΗ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34720877 500.00 € 

ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ 

ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 
8.001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 50 500.00 € 

A: X=838590.28 

Y=3998980.42 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

B: X=838591.51 

Y=3998960.46 

Γ Χ=838594.00 

Υ=3998960.61 

ΔΧ=838592.78 

Υ=3998980.57 

ΟΜΕΡ 

ΦΙΛΗΜΟΝΑ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ 45109639 ΟΜΕΡ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 65582621 1,650.00 € ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 

ΠΕΡ. ΣΚΟΛΟΝΙΤΗΣ 

(ΠΡΩΗΝ MOHITO) 
8.022 ΔΟΚ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 165 1,650.00 € 

A: X=851875.38 

Y=3988628.03 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

B: X=851883.04 

Y=3988645.86 

Γ Χ= 851875.23 Υ 

3988649.21 

ΔΧ=851867.57 

Υ=3988631.39 
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ΓΙΑΝΝΑ 

ΑΣΗΜΕΝΗ 
ΣΤΕΡΓΟΥ 101694055 ΚΟΥΦΟ ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 34718488 1,000.00 € ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.024 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 100 1,000.00 € 

1: X=836893.65 

Y=3986872.32 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2: X=836899.26 

Y=3986891.52 

3: X=836894.46 

Y=3986892.92 

4: X=836888.85 

Y=3986873.70 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.025 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,150.00 € 

5: X=836926.90 

Y=3986872.86 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6: X=836929.85 

Y=3986872.34 

7: X=836930.71 

Y=3986877.27 

8: X=836927.76 

Y=3986877.78 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 8.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 390 5,850.00 € 

E: X=847793.17  

Y=3982692.28 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

Z: X=847822.84  

Y=3982696.69 

H: X=847824.76  

Y=3982683.83 

Θ: X=847795.08  

Y=3982679.42 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.002 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 12,350.00 € 

1: X=840843.44  

Y=3977977.83 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2: X=840881.17  

Y=3977982.33 

3: X=840882.75  

Y=3977969.43 
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4: X=840845.02  

Y=3977964.92 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.003 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 12,350.00 € 

5: X=840708.23  

Y=3977934.82 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6: X=840742.06  

Y=3977952.14 

7: X=840748.01  

Y=3977940.59 

8: X=840714.19  

Y=3977923.27 

ΑΝΑΝΙΑΔΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΘΕΟΧΑΡΗ 140185903 

ΣΕΒΔΑΛΑΚΗ 

ΙΩΑΝΝΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥ 51507204 12,350.00 € 

ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.004 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 12,350.00 € 

9:  X=840585.12  

Y=3977869.57 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10: X=840618.94  

Y=3977886.89 

11: X=840624.90  

Y=3977875.33 

12: X=840591.07  

Y=3977858.01 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 8.010 Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 2,225.00 € 

A: X=847769.32  

Y=3982688.27 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

B: X=847767.90  

Y=3982690.91 

Γ: X=847763.49  

Y=3982688.55 

Δ: X=847764.91  

Y=3982685.90 

ΣΕΒΔΑΛΑΚΗ 

ΑΝΝΑ 
ΣΠΥΡΟΥ 46839738 

ΑΝΑΝΙΑΔΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΘΕΟΧΑΡΗ 140185903 10,000.00 € 

ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.008 Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 10,000.00 € 

25: X=840755.61  

Y=3978005.31 
ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 
26: X=840758.57  

Y=3978004.80 
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27: X=840759.43  

Y=3978009.72 

28: X=840756.48  

Y=3978010.24 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΑΤΕΛΕΣ 

(500Μ ΑΠΟ ΤΑ ΘΜΑ ΤΟΥ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΣ 

ΜΑΡΙΣ ΚΑΙ 500Μ ΑΠΟ 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 

ΠΡΙΝΣΕΣ) 

8.023 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

A:X.857703.76 

Y.3996598.24     

B: X.857708.69 

Y.3996599.07 

Γ:X. 857709.52 

Y.3996594.14 Δ: 

X.857704.59 

Y.3996593.31 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΣΑΡΔΕΛΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 61166820 

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ 

ΛΑΖΑΡΟ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 37389320 2,500.00 € ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΚΙΟΤΑΡΙ -ΝΗΣΑΚΙ 8.021 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

A 855844.35 

3995725.09 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

? 855847.10 

3995720.91 

? 855838.74 

3995715.42 

? 855836.00 

3995719.59 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΓΕΝΝΑΔΙ ΚΕΝΤΙΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
8.020 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 2,250.00 € 

A 853975.54 

3992986.62 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

? 853979.97 

3992984.29 

? 853975.32 

3992975.44 

? 853970.90 

3992977.76 

KRZYSTOF KLOS & 

ΣΙΑ Ε.Ε.  
99472028 

ΤΟΥΤΣΗ 

ΖΑΝΕΤΤΟ 
ΣΤΕΛΙΟΥ 15295316 19,500.00 € 

ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.005 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 130 19,500.00 € 

13: X=840557.55 

Y=3977839.39 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

14: X=840569.16 

Y=3977845.23 

15: X=840564.67 

Y=3977854.16 

16: X=840553.06 

Y=3977848.32 



35 

 

IDZIEJCZAK 

TOMASZ 
ANTONI 166071594 

IDZIEJCZAK 

DOMINIKA 
WISNIEWSKI 166071601 19,500.00 € 

ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.006 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 130 19,500.00 € 

17: X=840476.20 

Y=3977785.21 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

18: X=840487.85 

Y=3977790.99 

19: X=840483.41 

Y=3977799.94 

20: X=840471.76 

Y=3977794.17 

ΠΡΟΣΕΝΤΕΡ Ε.Π.Ε. 
 

999244707 
KIRSCHNER 

CHRISTOF 
HELMUT 64996438 19,500.00 € 

ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.007 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 130 19,500.00 € 

21: X=840663.97 

Y=3977891.88 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

22: X=840676.25 

Y=3977896.15 

23: X=840672.97 

Y=3977905.59 

24: X=840660.69 

Y=3977901.33 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΙΑΛΥΣΟΥ ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΙ ΔΕΞΙΑ 4.001.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 495 9,900.00 € 

1 X=870801.286 

Y=4038308.134 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=870855.386 

Y=4038318.044 

3 X=870853.764 

Y=4038326.897 

4 X=870799.664 

Y=4038316.987 

PERCIC REINHARD JOHANN 44633151 
ΣΚΥΛΛΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  
76052254 6,000.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΙ (BLUE 

BAY) 
4.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6,000.00 € 

5 X=870584.894 

Y=4038276.684 ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=870574.980 

Y=4038275.375 
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7 X=870575.635 

Y=4038270.418 

8 X=870585.549 

Y=4038271.727 

NIENS J. - 

CRAUSAZ B. Ο.Ε.  
999052482 NIEMS GURGEN WILLY 35077838 6,000.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΜΠΛΟΥ ΟΡΑΪΖΟΝ (BLUE 

HORIZON) 
4.003  Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6,000.00 € 

1 X=872310.299 

Y=4038692.089 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=872320.212 

Y=4038693.398 

3 X=872319.558 

Y=4038698.355 

4 X=872309.644 

Y=4038697.046 

ΖΟΥΡΟΥΔΗ 

ΠΑΝΤΕΛΗ 
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ 101744794 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΠΥΡΟ 
ΙΟΡΔΑΝΗ 59758257 6,000.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ELECTRA - 

ANDREA MARE 
4.004 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 6,000.00 € 

1 X=871539.768 

Y=4038478.179 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=871549.303 

Y=4038481.192 

3 X=871547.796 

Y=4038485.960 

4 X=871538.261 

Y=4038482.947 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 

ΚΛΗΜΗ 
ΣΩΚΡΑΤΗ 131038991 ΠΟΛΙΤΗ ΒΙΚΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 74600991 1,000.00 € ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 

ΑΛΙΚΗ 
2.004. Δ.0.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 100 1,000.00 € 

E: X = 835629.89 

Y = 4002214.32 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

Z: X = 835647.12 

Y = 4002196.21 

H: X = 835650.02 

Y = 4002198.96 

Θ Χ = 835632.79 

Υ= 4002217.07 



37 

 

ΣΤΑΜΠΟΛΗ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 166068172 

ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12315627 1,500.00 € ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 

ΦΟΥΡΝΟΙ 
2.002.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 150 1,500.00 € 

E: X = 836258.45 

Y = 4001907.45 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

Z: X = 836293.41 

Y = 4001871.70 

H: X = 836295.55 

Y = 4001873.80 

???X = 

836260.59 Y = 

4001909.55 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 

ΑΛΙΚΗ 
2.003. Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,250.00 € 

A: X=835688.02  

Y=4002234.78 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

B: X=835686.39  

Y=4002232.26 

Γ: X=835690.58  

Y=4002229.54 

Δ: X=835692.22  

Y=4002232.0 

ΣΤΑΜΠΟΛΗ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 166068172 

ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12315627 1,150.00 € ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 

ΦΟΥΡΝΟΙ 
2.001. Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,150.00 € 

A: X=836254.22  

Y=4001933.78 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

B: X=836252.59  

Y=4001931.27 

Γ: X=836256.78  

Y=4001928.55 

Δ: X=836258.41  

Y=4001931.06 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΝΩΝ 6001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 100 1,000.00 € 

1 X=856484.621 

Y=4031148.796 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=856481.072 

Y=4031152.318 

3 X=856495.159 

Y=4031166.515 

4 X=856498.708 

Y=4031162.993 
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ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ Κ. 

& ΣΙΑ Ο.Ε.  
998776806 NIEMS GURGEN WILLY 35077838 2,500.00 € ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 6000 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

1 X = 854131.330 

Y = 4029667.790 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X = 854138.741 

Y = 4029674.504 

3 X = 854142.098 

Y = 4029670.799 

4 X = 854134.687 

Y = 4029664.085 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΔΥΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.011.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 100 1,500.00 € 

1 X=861266.108 

Y=4033865.664 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=861263.483 

Y=4033869.920 

3 X=861246.459 

Y=4033859.423 

4 X=861249.083 

Y=4033855.167 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ 

ΞΕΝ.ANGEL  CLUB 

9.017 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 100 1,000.00 € 

1 X=863067.201 

Y=4035021.600 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=863064.577 

Y=4035025.856 

3 X=863047.553 

Y=4035015.359 

4 X=863050.177 

Y=4035011.103 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΜΠΡOΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ 

9.007.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 150 1,950.00 € 

13 X=868853.673 

Y=4037854.160 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

14 X=868879.452 

Y=4037869.505 

15 X=868876.895 

Y=4037873.801 

16 X=868851.116 

Y=4037858.457 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΔΕΞΙΑ  ΟΔΟΥ 

ΝΗΡΗΙΔΩΝ) 

9.005.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 170 2,210.00 € 

5 X=869131.969 

Y=4038002.385 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=869103.372 

Y=4037983.994 

7 X=869100.668 

Y=4037988.199 
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8 X=869129.265 

Y=4038006.590 

ΜΠΙΛΛΙΑ ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 54079179 
ΜΙΣΟΜΙΚΕ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
101661048 1,950.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) 

9.006.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 150 1,950.00 € 

9 X=868988.563 

Y=4037941.243 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=868962.784 

Y=4037925.898 

11 X=868960.227 

Y=4037930.195 

12 X=868986.006 

Y=4037945.539 

ΜΠΙΛΛΙΑ 

ΑΛΕΞΞΑΝΔΡΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 47501055 

ΜΠΙΛΛΙΑ 

ΦΕΒΡΩΝΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 48116648 1,950.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΕΝΗΣ 

(ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΔΟΥ ) 

9.003.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 150 1,950.00 € 

9 X=869590.120 

Y=4038128.060 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=869589.202 

Y=4038132.975 

11 X=869559.712 

Y=4038127.467 

12 X=869560.630 

Y=4038122.552 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΠΙΝΑ 
9.013.Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,725.00 € 

9 X=861260.915 

Y=4033841.409 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=861262.570 

Y=4033838.906 

11 X=861258.399 

Y=4033836.149 

12 X=861256.744 

Y=4033838.651 

ΑΓΟΝΟ 
      

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΝΤΟΡΕΤΑ - 

ΝΙΡΒΑΝΑ 
9.015 ΔΚΚ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,725.00 € 

13 X=861965.219 

Y=4034262.233 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

14 X=861969.390 

Y=4034264.991 

15 X=861967.736 

Y=4034267.493 

16 X=861963.565 

Y=4034264.736 

ΜΠΙΛΛΙΑ 

ΑΛΕΞΞΑΝΔΡΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 47501055 

ΜΠΙΛΛΙΑ 

ΦΕΒΡΩΝΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 48116648 3,150.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΙΑΛΕΝΗΣ 
9.002.Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3,150.00 € 

5 X=869588.585 

Y=4038117.942 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=869589.032 

Y=4038114.976 

7 X=869584.088 

Y=4038114.230 
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8 X=869583.641 

Y=4038117.196 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 131015836 

ΜΑΙΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 51789319 4,500.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ OCEAN BLUE 9.014 ΔΚΚ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 3,150.00 € 

13 X=869778.730 

Y=4038138.829 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

14 X=869778.752 

Y=4038141.829 

15 X=869773.752 

Y=4038141.865 

16 X=869773.730 

Y=4038138.865 

ΜΠΙΛΛΙΑ ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 54079179 
ΜΙΣΟΜΙΚΕ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
101661048 3,150.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΝΗΡΗΙΔΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

9.004. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3,150.00 € 

1 X=868993.545 

Y=4037920.000 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=868995.303 

Y=4037917.568 

3 X=868991.250 

Y=4037914.639 

4 X=868989.493 

Y=4037917.071 

TOBIAS 

GOTTEFRIED 
CONNY 159983937 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΠΥΡΟ 
ΙΟΡΔΑΝΗ 59758257 3,750.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞ 
9.010.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

9 X=861636.490 

Y=4034079.507 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 X=861628.148 

Y=4034073.992 

11 X=861630.906 

Y=4034069.821 

12 X=861639.248 

Y=4034075.336 

TOBIAS 

GOTTEFRIED 
CONNY 159983937 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΠΥΡΟ 
ΙΟΡΔΑΝΗ 59758257 3,750.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡΕΤΑ 
9.009.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

5 X=861727.407 

Y=4034130.955 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



41 

 

6 X=861719.065 

Y=4034125.440 

7 X=861721.823 

Y=4034121.269 

8 X=861730.165 

Y=4034126.784 

TOBIAS 

GOTTEFRIED 
CONNY 159983937 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΠΥΡΟ 
ΙΟΡΔΑΝΗ 59758257 3,750.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΠΙ ΝΤΕΥΣ 
9.008.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

1 X=861953.236 

Y=4034257.037 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=861944.894 

Y=4034251.522 

3 X=861947.651 

Y=4034247.352 

4 X=861955.993 

Y=4034252.867 

ΤΣΙΒΑΡΙΔΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35284354 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ 40448292 3,750.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΠΙΝΑ 
9.012.Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

5 X=861227.878 

Y=4033828.316 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

6 X=861219.536 

Y=4033822.801 

7 X=861222.293 

Y=4033818.631 

8 X=861230.635 

Y=4033824.145 
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ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ Κ. 

& ΣΙΑ Ο.Ε.  
998776806 NIEMS GURGEN WILLY 35077838 3,750.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΙΑΛΕΝΗΣ ΔΕΞΙΑ 

ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΕΝΗΣ 

9.001.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

1 X=869652.176 

Y=4038126.686 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=869662.114 

Y=4038127.798 

3 X=869661.558 

Y=4038132.767 

4 X=869651.620 

Y=4038131.655 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΙΩΑΝΝΗ 74121980 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΙΩΑΝΝΗ 131015836 2,390.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

9.016 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 30 2,390.00 € 

1 X=870199.187 

Y=4038196.789 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 X=870205.109 

Y=4038197.755 

3 X=870204.304 

Y=4038202.690 

4 X=870198.382 

Y=4038201.724 
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ΘΕΜΑ 2ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης                                     (Απόφ. Αρ.166/2016  (Α.Δ.Α: ΩΨΓ6Ω1Ρ-ΣΩΖ)   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την "παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών 
στο Δήμο Ρόδου (Παραλίες Ε.Τ.Α.Δ.) άγονα πόστα από τον αρχικό διαγωνισμό" 

 (Εισήγηση Δ/νσης Προσόδων Οικονομικών Δήμου Ρόδου) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων 
Δ/νσης Οικονομικών, ενημερώνοντας τους για το πρακτικό της δημοπρασίας περί παραχώρηση, με 
αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων 
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου (Παραλίες Ε.Τ.Α.Δ.) άγονα πόστα από τον αρχικό 
διαγωνισμό" 

 

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

α) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31 και το Π.Δ. 270/1981. 
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
γ) το Ν.3852/2010 

δ) το N.4384/2016 άρθρο 56 

ε) την υπ’ αρ. 216/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση τμημάτων 
αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή περιοχή του Δήμου μας, και παραπέμπεται στην 
Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων  σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010. 
στ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586 Β’ΕΞ2015/7/4/2015 περί «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
η)την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ.3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων 
αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου. 
ζ) την υπ’ αρ. 132/2016 Απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων της 
δημοπρασίας. 
η) το έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας με Αριθμ.Πρωτ. 3683/10-5-2016 ‘Τιμές για την 
απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας έτους 2016. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής για την διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
«παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 
ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου», ως ακολούθως:   
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

   

  Στη Ρόδο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται εντός του 
Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου σήμερα, την 30η

 του μήνα Μαΐου  έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 
π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών εκμίσθωσης παραλιακών χώρων η 
οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 132/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου ύστερα 
και από την σχετική Διακήρυξη δημοπρασίας του Προέδρου της ίδιας επιτροπής. 
 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ.Περδίκης Ιωάννης, διαπίστωσε ότι,  επί συνόλου 
4 μελών, βρέθηκαν παρόντα 3, ήτοι: 
 

1. Περδίκης Ιωάννης 

2. Ατσίδη Ελπίδα 

3. Μουτάφης Δήμος 
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Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Λιαμή Μιχαήλ. Αμέσως μετά κηρύχθηκε η έναρξη 
της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία να 
καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη ανά τμήμα προς δημοπράτηση. 
Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά τμήμα. 
 

Η επιτροπή του διαγωνισμού 

 Έχοντας υπ’ όψιν: 
 

α) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31 και το Π.Δ. 270/1981. 
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
γ) το Ν.3852/2010 

δ) το N.4384/2016 άρθρο 56 

ε) την υπ’ αρ. 216/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση τμημάτων 
αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή περιοχή του Δήμου μας, και παραπέμπεται στην 
Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων  σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010. 
στ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586 Β’ΕΞ2015/7/4/2015 περί «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
η)την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ.3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων 
αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου. 
ζ) την υπ’ αρ. 132/2016 Απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων της 
δημοπρασίας. 
η) το έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας με Αριθμ.Πρωτ. 3683/10-5-2016 ‘Τιμές για την 
απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας έτους 2016. 
 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής) 

 

 

Β) Καταρτίζει, ως κατωτέρω, τον πίνακα των πλειοδοτούντων ανά πόστο και παραλία: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΗ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΣΤΗΡΙ

ΑΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΟΣΤΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΡΧΙΚΗ 

ΤΙΜΗ Δ.Ε. 

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 162383389 

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 045486224 4,400.00 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΤΣΑΜΠΙΚΑ 9ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

ΦΩΤΕΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟ ΣΠΥΡΟΥ 078346244 

ΠΟΛΙΤΗ 
ΒΙΚΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ 
ΛΑΖΑΡΟ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 131019638 

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ 
ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 046734547 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΒΡΑΧΟΣ   ΟΜΠΡΕΛΩΝ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 047735204 

ΠΟΛΙΤΗ 
ΒΙΚΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΚΑΛΥΒΑ 1 ΟΜΠΡΕΛΩΝ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ AREA BLUE ΟΜΠΡΕΛΩΝ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ 
ΛΑΖΑΡΟ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 131019638 

ΠΟΛΙΤΗ 
ΒΙΚΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 3 ΟΜΠΡΕΛΩΝ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΩΤΗ ΕΛΕΑΝΑ ΗΛΙΑ 046734406 

ΠΟΛΙΤΗ 
ΒΙΚΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 1 ΟΜΠΡΕΛΩΝ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΕΛΛΗ 

ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΖΙΝΟ 
ΡΟΔΟΥ Θ.Μ.Α. 1,200.00 € ΡΟΔΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ  

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ  Θ.Μ.Α. 1,200.00 € ΡΟΔΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 54 ΟΜΠΡΕΛΩΝ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΚΡΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΞΕΝ. 
SIRENE ΟΜΠΡΕΛΩΝ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ 
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ΘΕΜΑ 3ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                                (Απόφ. Αρ.167/2016  (Α.Δ.Α : ΩΝΓΣΩ1Ρ-ΑΞΜ)   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής εξέτασης ένστασης και κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλλιθέας, 
Αφάντου, Αρχαγγέλου έτους 2016 (κωδ. 30-6262.0004)».  

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 

2/42611/30-05-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. 2/42611/30-05-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό από 
30/05/2016 εξέτασης της ένστασης της εταιρείας Γ. Μαχαιρίδου & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του διαγωνισμού αυτού, ως 
παρακάτω αναλυτικά αναφέρουμε: 

  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ, 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 

Στα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ρόδου  σήμερα 30 Μαΐου  2016, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 9η

 π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 
450/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού «καθαρισμός 

παραλιών των Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, έτους 2016» αποτελούμενη από τους: 
  

1. Μαράκα Ελένη, πρόεδρος 

2. Κρητικού – Λαμπράκη Άννα, μέλος 

3. Κακάκη Υπακοή, μέλος 

           

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη εξέταση της ένστασης της εταιρείας Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία 
κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 27/05/2016 κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 
42120/27-05-2016 που κοινοποιήθηκε σε αυτήν με e-mail στις 26/05/2016 από το τμήμα προμηθειών. 
Συγκεκριμένα η εταιρεία καταφέρεται κατά του Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιου Πρόχειρου Διαγωνισμού 
όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και κατά  της συμμετοχής του 
«ΑΝΤΩΝΑΚΗ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» με έδρα την Ρόδο στον ως άνω διαγωνισμό και κάθε συναφούς 
πράξης ή παράλειψης. Οι λόγοι δε της ένστασης είναι οι εξής:  
 

1ος ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

 Σύμφωνα με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αναφέρεται ότι οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την της ΚΥΑ 
Δ10Β, 1053970/1672ΕΞ29.3.13. 
 Στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της διακήρυξης αναγράφεται ότι: «Ο καθαρισμός των ακτών θα γίνει με ειδικά 
μηχανήματα – οχήματα αυτοκινούμενα ή ελκόμενα με μεγάλη ιπποδύναμη σε βάθος μέχρι 30 εκατοστών 
προκειμένου να γίνει συλλογή σκουπιδιών (παλιά αντικείμενα, ξύλα, πλαστικά, γυαλιά και οτιδήποτε άλλο έχει 
βγάλει η θάλασσα ή έχουν πετάξει οι άνθρωποι). Σύμφωνα με το παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές 
κατασκευών διαμορφώσεων για απλή χρήση, εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις «της ΚΥΑ 
Δ10Β 1053970/1672ΕΞ29.3.13 « δεν επιτρέπονται διαμορφώσεις με την χρήση μηχανημάτων πέραν του 
κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου. Για τον σκοπό αυτό ο καθαρισμός της παραλίας θα γίνει με 
μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και κοσκινίσματος της άμμου, σε βάθος μέχρι 15 ή 30 εκατοστών σε όλο το μήκος 
και το πλάτος των προσβάσιμων παραλιών του Δήμου, αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός καθαρισμός από 
τα ογκώδη υλικά (π.χ. πέτρες, ξύλα) καθώς και από τα απορρίμματα ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. πλαστικά, 
μεταλλικά αντικείμενα, γυαλιά).» Όπως πολύ σωστά αναφέρεται στην Διακήρυξη σας και πάντα σύμφωνα με 
την ΚΥΑ Δ10Β 1053970/1672ΕΞ29.3.13, ο καθαρισμός των παραλιών θα πρέπει να γίνει με την μέθοδο 
αμμοκαθαρισού και κοσκινίσματος της άμμου. Ο καθαρισμός με την μέθοδο κοσκινίσματος περιλαμβάνει το 
κοσκίνισμα της άμμου με την ταυτόχρονη απομάκρυνση των σκουπιδιών και την επανατοποθέτηση της καθαρής 
άμμου στην παραλία. Το κοσκίνισμα επιτυγχάνεται όταν το μηχάνημα διαθέτει κόσκινα που κοσκινίζουν την 
άμμο, συγκρατούν τα σκουπίδια και επιτρέπουν από τις τρύπες του κόσκινου στην καθαρή άμμο να πέσει στην 
παραλία. Ο συμμετέχοντας «ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΥΗΛ» που είναι και η μόνη αποδεκτή 
Προσφορά σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, προσέφερε για την εκτέλεση της εργασίας το 
μηχάνημα BARBER 600HD, το οποίο μηχάνημα δεν εκτελεί εργασίες κοσκινίσματος. Ειδικότερα το 
προσφερόμενο μηχάνημα BARBER 600HD, δεν εκτελεί κοσκίνισμα της άμμου όπως ρητά αναφέρεται στην 
ΚΥΑ Δ10Β 1053970/1672ΕΞ29.3.13, αλλά εκτελεί εργασίες αναμόχλευση της άμμου. Η διαφορά μεταξύ 
κοσκινίσματος και αναμόχλευσης της άμμου είναι εντελώς διαφορετική μέθοδο εργασίας. Με το κοσκίνισμα της 
άμμου παραλαμβάνεται ένα στρώμα άμμου μαζί με τα σκουπίδια, ξύλα, πέτρες και άλλα υλικά που υπάρχουν 
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στην παραλία, κοσκινίζεται η άμμος με τράνταγμα και γίνεται ο διαχωρισμό της άμμου από τα σκουπίδια υλικά 
κλπ. και η άμμος ξαναπέφτει στην παραλία καθαρή. Στην μέθοδο της αναμόχλευσης δεν γίνεται διαχωρισμός 
της άμμου από τα σκουπίδια και άλλα υλικά, αλλά ανακατεύεται η άμμος μαζί με τα σκουπίδια. Επομένως το 
προσφερόμενο μηχάνημα για την εκτέλεση της εργασίας δεν πληροί ούτε τις προδιαγραφές της Διακήρυξης 
ούτε τα απαιτούμενα από την ΚΥΑ Δ10Β 1053970/1672ΕΞ29.3.13. Στο τεχνικό φυλλάδιο που κατατέθηκε από 
τον συμμετέχοντα «ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» δεν αναφέρεται πουθενά ότι το μηχάνημα 
εκτελεί εργασίες κοσκινίσματος καθώς δεν διαθέτει κόσκινο, αλλά χρησιμοποιεί άλλη μέθοδο που δεν είναι 
εγκεκριμένη και δεν είναι σύμφωνη ούτε με την Διακήρυξη ούτε με την ΚΥΑ Δ10Β 1053970/1672ΕΞ29.3.13. 
στην οποία στηρίζεται η μελέτη του Δήμου. Προς επιβεβαίωση ότι το προσφερόμενο μηχάνημα δεν εκτελεί 
εργασίες κοσκινίσματος της άμμου σας επισυνάπτουμε το Τεχνικό Φυλλάδιο του μηχανήματος BARBER 

600HD, στα Ελληνικά, όπου μπορείτε να διαπιστώσετε ότι το μηχάνημα δεν διαθέτει κόσκινο για την εκτέλεση 
της εργασίας κοσκινίσματος της άμμου, αλλά διαθέτει μία μεταφορική ταινία με τοποθετημένα ελατήρια που 
αναμοχλεύουν την άμμο, και δεν κοσκινίζουν την άμμο. Πουθενά δεν αναφέρεται στο Τεχνικό Φυλλάδιο του 
μηχανήματος BABER 600HD, ότι εκτελεί εργασίες κοσκινίσματος άμμου αλλά εκτελεί εργασίες αναμόχλευσης. 
Επίσης το βάθος εργασίας που αναφέρεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική λειτουργία του μηχανήματος 
καθώς το βάθος εργασίας δεν υπερβαίνει πραγματικά τα 5εκ. Προς διαπίστωση του βάθους εργασίας και της 
μεθόδου αναμόχλευσης που χρησιμοποιεί το προσφερόμενο μηχάνημα μπορείτε να ζητήσετε την επίδειξη 
λειτουργίας, εργασίας και αποτελεσματικότητας τόσο του προσφερόμενου από τον «ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» όσο και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.  
 

2ος ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

 Κατά του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Διενέργειας Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2016» που αποκλείει την προσφορά της εταιρείας καθώς όπως αναφέρεται στο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού η εταιρεία μας δεν προσκόμισε αντί «προωθητή γαιών ερπυστριοφόρο ιπποδύναμης από 70 μέχρι 
100Hp», φορτωτή εκσκαφέα. Σύμφωνα με την διακήρυξη της υπηρεσίας για την εκτέλεση της εργασίας 
απαιτείται η χρήση «ενός προωθητή γαιών ερπυστριοφόρος ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 ΗΡ με δυνατότητα 
παρελκόμενου κλαδοσυλλέκτη για περισυλλογή κλαδιών και λοιπών απορριμμάτων και δυνατότητα απ’ευθείας 
εκφόρτωσης σε ανοιχτό κοντέινερ απορριμμάτων ή σε φορτηγό όχημα». Ο προωθητής γαιών που ζητείται από 
την διακήρυξη δεν μπορεί να εκτελεί εργασίες απευθείας εκφόρτωσης σε ανοιχτό κοντέινερ απορριμμάτων ή σε 
φορτηγό όχημα, καθώς ο προωθητής γαιών διαθέτει στο μέσο του οχήματος μαχαίρι λεπίδα και δεν είναι ποτέ 
δυνατό να εκτελέσει εργασίες εκφόρτωσης απορριμμάτων. Η εκφόρτωση απορριμμάτων σε φορτηγό όχημα 
μπορεί να γίνει μόνο με φορτωτή εκσκαφέα, όπως συμπεριλάβαμε στην προσφορά της εταιρείας μας για να είναι 
δυνατή η άρτια εκτέλεση της εργασίας. Επίσης από έρευνα της εταιρείας μας, έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν 
μηχανήματα προωθητή γαιών ερπυστριοφόρο ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 Hp σε λειτουργία, παρά μόνο 
διαφορετικού τύπου ερπυστριοφόρα μηχανήματα που δεν είναι προωθητές γαιών όπως ζητάτε στην Διακήρυξη 
σας. Προς απόδειξη των αναφερομένων μας μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Περιφέρεια σας, στην 
Δ/νση Τεχνικών Έργων, στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων που είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών χρήσης 
μηχανημάτων έργων, για να διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν ερπυστριοφόροι προωθητές γαιών στις 
ιπποδυνάμεις που ζητάτε, αλλά μόνο διαφορετικού τύπου μηχανήματα και όχι προωθητές γαιών. 
 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε προσεκτικά τους λόγους της εν λόγο ένστασης αποφαίνεται τα εξής: 
Η Επιτροπή κατά την εξέταση των δικαιολογητικών του διαγωνιζομένου ΑΝΤΩΝΑΚΗ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΜΙΧΑΗΛ διαπίστωσε ότι τα μηχανήματα του είχαν άδεια ακτοκαθαριστή, εξέτασε και τα σχετικά προσπεκτ, 
και δεν διαπίστωσε κάτι το επιλήψιμο. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι ο διαγωνιζόμενος θα προβεί σύμφωνα 
και με το άρθρο 5.5 παρ. (ιβ) της διακήρυξης στην επίδειξη του εξοπλισμού του σε παραλίες του Δήμου και ο 
οποίος θα αξιολογηθεί από εμπειροτέχνες δεδομένου ότι η Επιτροπή διαγωνισμού δεν έχει τέτοιου είδους γνώση 
και εμπειρία. Περαιτέρω η Επιτροπή έλαβε υπόψη για την απόφαση της τις βεβαιώσεις φορέων του δημοσίου 
και ιδιωτών για την καλή εκτέλεση εργασιών για παρόμοιο αντικείμενο. 
Για το δεύτερο λόγο της ένστασης, η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι η εταιρεία Γ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν είχε «προωθητή γαιών ερπυστριοφόρο ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100Hp» όπως 
όφειλε από τα οριζόμενα της μελέτης με αποτέλεσμα να την απορρίψει από την συνέχεια του διαγωνισμού. Για 
τα ισχυριζόμενα της η εταιρεία θα έπρεπε υποβάλει ένσταση κατά της διακήρυξης και της μελέτης σύμφωνα με 
το άρθρο 8.1  της σχετικής διακήρυξης για αυτό και η Επιτροπή διαγωνισμού δεν την εξετάζει περαιτέρω.  
 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

α) Να μην γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. και να εγκρίνει το πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. Πρωτ. 2/41775 διαβιβαστικό στην Ο.Ε. 
 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. 
 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  με αρ. 
πρωτ. 2/42611/30-05-2016,  

· To άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 
(Με την αρνητική ψήφο του κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και της κας Ατσίδη Ελπίδας) 

  

Α) Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής εξέτασης ένστασης της εταιρείας «Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
κατά του διαγωνισμού για τον «καθαρισμό παραλιών της Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου»,  
 

Β) Απορρίπτει  την ένσταση της εταιρείας «Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται 
στην παραπάνω εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού και να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.  
 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                    (Απόφ. Αρ.168/2016  (Α.Δ.Α : 6ΥΦ3Ω1Ρ-Ν07)   

Ενημέρωση - Έγκριση της απόφασης του πρακτικού της επιτροπής αυτοκινήτων του Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα, μηχανήματα έργου και 
δικύκλων έτους 2016 του Δήμου Ρόδου. 

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ.2/43296/01-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. 2/43296//01-06-2016, δια της οποίας κοινοποιούνται το πρακτικό από 
17/05/2016, καθώς και το πρακτικό από 27/05/2016 του διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«Θέμα :   Ενημέρωση - Έγκριση  της απόφασης της  επιτροπής αυτοκινήτων  του Ανοικτού ηλεκτρονικού  
διαγωνισμού     για τη «προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα, μηχανήματα έργου και δικύκλων»  έτους 2016 του 

Δήμου Ρόδου 

Έχοντας υπ΄ όψιν : 
1. Τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης 

3. Την αριθ. 3373/390/20-03-1975  απόφαση  του Υπουργού  Προεδρίας  η  οποία τροποποιήθηκε   με    
την   αριθ.   4993/745/24-04-1975  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Na προβείτε στην έγκριση της απόφασης της   επιτροπής αυτοκινήτων για τη διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια   «ελαστικών     για το έτος 2016 του Δήμου Ρόδου (κωδ. 

6671.0001 και 6672.0001 διάφορων υπηρεσιών )». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τoν  Ανοικτό διαγωνισμό      για την προμήθεια « Ελαστικών για την συντήρηση οχημάτων– 

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους  2016 

 

Στη Ρόδο στις 17 Μαΐου   2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών,  η συνήλθε η Επιτροπή  επισκευής , συντήρησης και τεχνικής επιθεώρησης οχημάτων, 
μηχανημάτων έργου κ.λ.π. Δήμου Ρόδου και προμήθειας ( διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών 
) ανταλλακτικών , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 05/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  για την 
διενέργεια του διαγωνισμού «Προμήθεια Ελαστικών Δήμου Ρόδου» αποτελούμενη από τους: 
  

4. Μπακίρης Φώτιος, Πρόεδρος 
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5. Καρπαθάκης Αντώνιος , Μέλος 

6. Διακοπαρασκευάς Εμμανουήλ , Μέλος 

 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των συμμετεχόντων του 
Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια << Ελαστικών για την 
συντήρηση οχημάτων– μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους  2016>>  ενδεικτικού προϋπολογισμού 
166.986,03  €   ευρώ με   το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών όπως 
περιγραφόταν στη μελέτη.  
 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών την 
11/05/2016  και ώρα 15:00 μ.μ. , συμμετείχε και κατέθεσαν προσφορά εγκαίρως  οι κάτωθι  προμηθευτές: 

1. ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ηλεκτρονικό αριθμό 32934  
 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το 
φάκελο της προσφοράς των συμμετεχόντων  για να ελέγξει το δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά ήταν: 
 Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.  
βάση του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014  δηλαδή 2.715,22 € ,  ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ της 
προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2016 )   
Β)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Που 
θα περιλαμβάνει τα εξής : 

·  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

·  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(ΕΕ 

L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

·  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

·  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου της 10ης
 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 
    αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

Γ)    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
· Δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση  
· Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Δ 1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη 

για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 

περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη 

κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι 

ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Δ 2) Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία 

να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 
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Ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΣΤ)  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και δε θα 

οφείλει τις εισφορές  του κατά το έτος 2016 και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με 

το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
Ζ)  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  
Η) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  
και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν 
αποδέχεται. 
Θ) Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης  
Ι) υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για 
παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 
ΙΑ) υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της 
επιχείρησης. 
ΙΒ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόμενοι στο άρθρο 45 της αριθμ. 
2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισμού. 
 

Η επιτροπή άνοιξε το  φάκελο  προσφοράς του συμμετέχοντα προμηθευτή και διαπίστωσε ότι: 
 

· H προσφορά της εταιρείας ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.. με ηλεκτρονικό αριθμό 32934 
είχε τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής το οποία είναι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2/27343  

διακήρυξη   και επαρκή. Με βάση όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν 
δεκτά όλα τα δικαιολογητικά και να περάσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ο παρακάτω   
προμηθευτής : 
 

· ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ηλεκτρονικό αριθμό 32934 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των τεχνικών   προσφορών του παραπάνω 
συμμετέχοντα.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  τεχνικών   προσφορών για τη προμήθεια «Ελαστικών για 

την συντήρηση οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους  2016» διαπίστωσε  ότι: 
 

· η τεχνική προσφορά  της εταιρείας ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ηλεκτρονικό αριθμό 
32934 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 άνοιγμα οικονομικής προσφοράς  ο κατωτέρω  προμηθευτής : 

 

· ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ηλεκτρονικό αριθμό 32934 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια << Ελαστικών για την 
συντήρηση οχημάτων– μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους  2016>> 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

· Να περάσει στο επόμενο στάδιο, άνοιγμα οικονομικής προσφοράς η εταιρεία ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ηλεκτρονικό αριθμό 32934». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τoν  Ανοικτό διαγωνισμό  για την προμήθεια « Ελαστικών για την συντήρηση οχημάτων– 

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους  2016 

 

Στη Ρόδο στις 27 Μαΐου   2016 ημέρα   και ώρα 10:00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών,  η 
συνήλθε η Επιτροπή  επισκευής , συντήρησης και τεχνικής επιθεώρησης οχημάτων, μηχανημάτων έργου κ.λ.π. 
Δήμου Ρόδου και προμήθειας (διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών) ανταλλακτικών , η οποία 
συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 05/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  για την διενέργεια του 
διαγωνισμού «Προμήθεια Ελαστικών Δήμου Ρόδου» αποτελούμενη από τους: 



 51 

1. Μπακίρης Φώτιος, Πρόεδρος 

2. Καρπαθάκης Αντώνιος , Μέλος 

3. Διακοπαρασκευάς Εμμανουήλ , Μέλος 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των συμμετεχόντων του 
Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια << Ελαστικών για την 
συντήρηση οχημάτων– μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους  2016>>  ενδεικτικού προϋπολογισμού 
166.986,03  €   ευρώ με   το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών όπως 
περιγραφόταν στη μελέτη.  

με το από 17/05/2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τη προμήθεια ελαστικών  
προχώρησαν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς)  οι κάτωθι  προμηθευτές: 

1. ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ηλεκτρονικό αριθμό 32934  
 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη προμήθεια διαπίστωσε τα 
παρακάτω 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο (€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 9R22,5 6 165,00 990,00 

2 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 6 175,00 1.050,00 

3 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 11R22,5 14 PR  12 185,00 2.220,00 

4 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  16PR  12 235,00 2.820,00 

5 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  16PR  18 235,00 4.230,00 

6 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/R12  8 PR   31 31,50 976,50 

7 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/65   R 73T C  8 PR   4 21,50 86,00 

8 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/70   R 13T C  8 PR   4 24,50 98,00 

9 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R13 4 24,50 98,00 

10 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R14 4 26,5 106,00 

11 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/65/R14 4 28,50 114,00 

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/70/R13 8 26,00 208,00 

13 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/60/R15 4 40,50 162,00 

14 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/65/R14 16 30,50 488,00 

15 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/70/R13 12 37,00 444,00 

16 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 10 52,50 525,00 

17 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/R14 8PR 32 46,50 1.488,00 

18 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/60/R15 8PR 12 28,00 336,00 

19 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/65/R14 8PR 4 51,50 206,00 

20 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/65/R15 4 48,50 194,00 

21 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 18 49,50 891,00 

22 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R14 6 47,50 285,00 

23 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R15 6 48,50 291,00 

24 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/70/R15 8PR  8 43,50 348,00 

25 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/75/R16 8PR  12 56,50 678,00 

26 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/75/R17,5 8PR  6 64,00 384,00 

27 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/80/R16 8PR  44 51,00 2.244,00 

28 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/R16 8PR  12 71,00 852,00 
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29 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/70/R15 14PR  4 65,50 262,00 

30 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 14PR  24 65,50 1.572,00 

31 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R17,5 8PR  12 116,50 1.398,00 

32 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/85/R16 14PR  4 108,00 432,00 

33 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/55/R18 14PR  4 71,00 284,00 

34 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/75/R15 14PR  4 77,00 308,00 

35 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/75/R16 14PR  16 91,50 1.464,00 

36 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/60/R16 16PR  4 85,00 340,00 

37 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/65/R16 14PR  6 100,00 600,00 

38 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/75/R17,5 14PR  18 138,00 2.484,00 

39 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/85/R16 14PR  4 96,50 386,00 

40 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 245/70/R16  14PR  4 245,00 980,00 

41 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 245/70/R17,5 14PR  6 265,00 1.590,00 

42 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 14PR  6 245,00 1.470,00 

43 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR  24 168,00 4.032,00 

44 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 16PR  20 221,50 4.430,00 

45 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 18PR  20 210,45 4.209,00 

46 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 385/65/R22,5 18PR  12 385,00 4.620,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 53.673,50 

ΦΠΑ 23% 12.344,91 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 66.018,41 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο (€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 6 177,50 1.065,00 

2 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 10-16,5 16PR 20 87,50 1.750,00 

3 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 12-16,5 16PR 32 120,50 3.856,00 

4 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 12,5-80-18 

18PR 
22 218,50 4.807,00 

5 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 13,00-24 16PR 18 395,00 7.110,00 

6 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 14,00-24 16PR 12 418,50 5.022,00 

7 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 14-

17,5(μπροστινό) 
2 295,00 590,00 

8 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,5/85-28 

12PR 
8 295,00 2.360,00 

9 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-24 12PR 6 450,00 2.700,00 

10 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-28 12PR 6 460,00 2.760,00 

11 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 18,4-26 12PR 8 475,00 3.800,00 

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 6 52,50 315,00 

13 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 19,5-24(πίσω) 2 550,00 1.100,00 

14 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 8PR 12 44,50 534,00 

15 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/75/R16 8PR 40 58,50 2.340,00 

16 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 20,5-R25 8 785,00 6.280,00 

17 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/R14C  8PR  4 58,50 234,00 
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18 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 16PR  6 65,50 393,00 

19 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 23,5R25L3 8 1.405,00 11.240,00 

20 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 265/70/R19,5 14PR  6 220,00 1.320,00 

21 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 16PR  6 245,00 1.470,00 

22 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR  12 184,00 2.208,00 

23 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 18PR  14 226,50 3.171,00 

24 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/70/R22,5 16PR  6 227,50 1.365,00 

25 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 18PR  14 218,50 3.059,00 

26 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων (σαρώθρου)700/R12  12PR 4 145,00 580,00 

27 Αεροθάλαμοι 12/R22,5  12 35,00 420,00 

28 Αεροθάλαμοι 13/R22,5 12 45,00 540,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 72.389,00 

ΦΠΑ 23% 16.649,47 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 89.038,47 

 

Η προσφορά της εταιρείας ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ηλεκτρονικό αριθμό 32934 είναι 
μοναδική γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης και μάλιστα με 
ποσοστό περίπου 7,41%. 
Επιπλέον η επιτροπή συνέκρινε τις τιμές της σύμβασης με την εταιρεία ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε. και του Δήμου Ρόδου του 2014 για όμοια ελαστικά και διαπίστωσε τα κάτωθι 
 

ΕΙΔΟΣ  
ΣΥΜΒΑΣΗ 

2014 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
2016 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 230,00 175,00   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 11R22,5 14 PR  210,00 185,00   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  16PR  250,00 235,00   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  16PR  270,00 235,00   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R13 22,5 24,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R14 27,5 26,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/65/R14 27,5 28,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/70/R13 27,5 26,00   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/60/R15 32,5 40,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/65/R14 32,5 30,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/70/R13 34,5 37,00   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 55 52,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/R14 8PR 45 46,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/60/R15 8PR 35 28,00   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/65/R14 8PR 60 51,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/65/R15 40 48,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 50 49,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R14 50 47,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R15 53 48,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR  
263 

 

              

168,00   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 230 177,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 10-16,5 16PR 140 87,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 12-16,5 16PR 180 120,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 12,5-80-18 18PR 220 218,50   
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Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 13,00-24 16PR 420 395,00   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 14,00-24 16PR 435 418,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 55 52,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 8PR 50 44,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/75/R16 8PR 64 58,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 20,5-R25 870 785,00   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 16PR  75 65,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR 
263 

 
184,00   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 18PR 
234 

 
226,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/70/R22,5 16PR 
283 

 
227,50   

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 18PR 
270 

 
218,50   

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία η προσφορά που κατατέθηκε συγκρινόμενη με τη σύμβαση 
του 2014 σχεδόν σε όλα τα υλικά είναι πολύ κατώτερη και άρα είναι  συμφέρουσα για το Δήμο όπως ορίζει 
το άρθρο 20 Παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια << Ελαστικών για την 
συντήρηση οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους  2016>> 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

· Να αναθέσει  τη προμήθεια ελαστικών τόσο για την ομάδα 1 όσο και για την ομάδα 2   στην 
εταιρεία ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ηλεκτρονικό αριθμό 32934 με ποσό 
126.062,50 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 155.056,88 € 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  με αρ. 
πρωτ. 2/43296/01-06-2016,  

· τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 23-3-93) 

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα, μηχανήματα έργου και δικύκλων έτους 2016 Δήμου Ρόδου» και  
 

Β) Κατακυρώνει την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας για την ομάδα (1) «Ελαστικά μεταφορικών μέσων», 
όσο και για την ομάδα (2) «Ελαστικά μηχανημάτων έργου»,  στην εταιρεία ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & 
ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ηλεκτρονικό αριθμό 32934 με ποσό 126.062,50 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 155.056,88 

€. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                      (Απόφ. Αρ.169/2016  (Α.Δ.Α : 6ΞΣΤΩ1Ρ-926)   
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Έγκριση πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής) και έγκριση πρακτικού για την εξέταση ένστασης του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «μέσων ατομικής προστασίας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου 2016». 

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ.2/43297/01-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. 2/43297/01-06-2016, δια της οποίας κοινοποιούνται το πρακτικό από 
27/05/2016, καθώς και γνωμοδότηση της επιτροπής από 31/05/2016 του διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα :   Έγκριση  του πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής) και έγκριση πρακτικού για   την εξέταση 
ένσταση   του Ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού     για την  προμήθεια   μέσων ατομικής προστασίας 

του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  2016 

 

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση των   συνημμένων  πρακτικών  της επιτροπής για δικαιολογητικά – 

τεχνική προσφορά και την εξέταση ένστασης  του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια  μέσων ατομικής 
προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  2016». 

Συνημμένα : 

1) πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών   του ανοικτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια  μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  
2016 

2) πρακτικό επιτροπής για την εξέταση ένστασης  του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια  μέσων 
ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  2016». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τoν  Ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό      για την προμήθεια «μέσων ατομικής προστασίας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  2016 

 

Στη Ρόδο στις 24 Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών,  η 
συνήλθε η Επιτροπή  η επιτροπή διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης  διαγωνισμών προμηθειών  η οποία 
ορίστηκε με την αρ. 450/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και που απαρτίζεται από τους :  
 

1. Αφαντενός Νικόλαος ,  (πρόεδρος), Π.Ε. μόνιμος υπάλληλος  
2. Κανάκας  Εμμανουήλ, Δ.Ε. μόνιμος  υπάλληλος    
3. Αντωνάτος Γεράσιμος, Π.Ε.   μόνιμος  υπάλληλος  

 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των συμμετεχόντων του 
Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια <<μέσων ατομικής 
προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  2016>>  ενδεικτικού προϋπολογισμού  
139.489,63 €   ευρώ με   το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών  όπως 
περιγραφόταν στη μελέτη.  
 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των ηλεκτρονικών 
προσφορών την 18/05/2016  και ώρα 15:00 μ.μ. , συμμετείχε και κατέθεσαν προσφορά εγκαίρως  οι κάτωθι  
προμηθευτές: 

· TREND CONCEPT INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 33182  

· BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό 
αριθμό 33510 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το 
φάκελο της προσφοράς των συμμετεχόντων  για να ελέγξει το δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά ήταν: 
 Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.  
βάση του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014  δηλαδή 2.268,12.€ ,  ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ της 
προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2016 )   
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Β)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Που 
θα περιλαμβάνει τα εξής : 

·  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

·  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(ΕΕ 

L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

·  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

·  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου της 10ης
 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

· αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

 

• Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 

να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου. 
 

Γ)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
· Δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση  
· Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Δ 1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη 

για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 

περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη 

κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι 

ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
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Δ 2) Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία 

να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

Ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΣΤ)  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και δε θα 

οφείλει τις εισφορές  του κατά το έτος 2016 και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με 

το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
Ζ)  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  
Η) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  
και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν 
αποδέχεται. 
Θ) Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης  
Ι) υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για 
παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 
ΙΑ) υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της 
επιχείρησης. 
ΙΒ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόμενοι στο άρθρο 45 της αριθμ. 
2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισμού. 
 

Η επιτροπή άνοιξε τους   φακέλους   προσφοράς των  συμμετεχόντων  προμηθευτών  και διαπίστωσε ότι: 
 

 Για τη  προσφορά της εταιρείας TREND CONCEPT INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 
33182 διαπίστωσε ότι : 

1) <<Οι υπεύθυνες δηλώσεις ήταν υπογεγραμμένες ψηφιακά αλλά δε φέρανε σφραγίδα της εταιρείας 

όπως αναφερόταν στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στη σελίδα 7 ΓΕΝΙΚΑ που αναφερόταν επί λέξη 

<< Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν 

σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 

§ από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

§ όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,>> 

 

2) δε προσκόμισε θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού της κατά ειδικότητα με την οποία να 

δηλώνεται ο ασφαλιστικός φορέας που είναι ασφαλισμένος ο κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία. Όπως 

αναφερόταν στο άρθρο Α4  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ παρ. Δ1 της διακήρυξης 

όπου αναφερόταν επί λέξη τα εξής << Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές 

Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το 

πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους 

τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά 

κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα 

στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία.>> 
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Και όπως αναφερόταν στη σελίδα 8 στο άρθρο  ΓΕΝΙΚΑ της διακήρυξης  <<Αν τα παραπάνω στοιχεία - 

δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος 

αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.>> 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγούς η εταιρεία TREND CONCEPT INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό 

αριθμό 33182 αποκλείεται από τη συνέχιση του διαγωνισμού  

 

· H προσφορά της εταιρείας BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 33510 είχε τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής το οποία 
είναι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2/29113 διακήρυξη   και επαρκή. Με βάση όλα τα ανωτέρω, η 
επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα δικαιολογητικά και να περάσει στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ο παρακάτω   προμηθευτής : 

 

BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό 
αριθμό 33510 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των τεχνικών   προσφορών του παραπάνω 
συμμετέχοντα.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  τεχνικών   προσφορών για τη προμήθεια <<μέσων 
ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  2016>> διαπίστωσε  ότι: 

 

· η τεχνική προσφορά  της εταιρείας BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 33510  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 άνοιγμα 
οικονομικής προσφοράς  ο κατωτέρω  προμηθευτής : 

 

BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό 
αριθμό 33510   
 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια << μέσων ατομικής 
προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  2016 >> 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

· Να αποκλειστεί η εταιρεία TREND CONCEPT INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό 
αριθμό 33182  

· Να περάσει στο επόμενο στάδιο, άνοιγμα οικονομικής προσφοράς η εταιρεία BRINX 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 
33510». 
 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για την  ένσταση  που υπεβλήθη στον Ανοικτό διαγωνισμό  για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 
του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  2016 

 

     Στη Ρόδο στις 31 Μαΐου   2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμήθειας  (γνωμοδοτική)  η οποία ορίστηκε με την αρ. 
450/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και που απαρτίζεται από τους :  
 

1. Αφαντενός Νικόλαος ,  (πρόεδρος), Π.Ε. μόνιμος υπάλληλος  
2. Κανάκας  Εμμανουήλ, Δ.Ε. μόνιμος  υπάλληλος    
3. Αντωνάτος Γεράσιμος  , Π.Ε.   μόνιμος  υπάλληλος  
   

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην εξέταση της 

1. ένστασης της εταιρείας TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E.   που κατατέθηκε εγκαίρως 
ηλεκτρονικά.  
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Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου 
σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 
15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής: 

 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, (άρθρο 15 του 

ΕΚΠΟΤΑ). 

Μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια 
του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού , μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του 
ίδιου Νόμου. Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

1. Η ένσταση της εταιρείας TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E.  κατατέθηκε ηλεκτρονικά στο 
Δήμο στις 30./05./2016 κατά του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  για την προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ρόδου η οποία αναρτήθηκε στο 
ΕΣΗΔΗΣ στις 27/05/2016 το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης αποστάλθηκε μέσω μηνύματος από 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 27/05/2016 όσοι ήθελαν να υποβάλουν ένσταση 
υποχρεούται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 
αντιστοίχου σταδίου. Που έγινε στις 30/05./2016 , άρα είναι εμπρόθεσμη και πρέπει να εξεταστεί. 

Η  ένσταση της ανωτέρω εταιρείας είναι κατά του πρακτικού αξιολόγησης και συγκεκριμένα για τους  εξής 

λόγους(εν συντομία): 
 

3) για το ότι αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισμού διότι οι υπεύθυνες δηλώσεις τις οποίες 

προσκόμισε ήταν υπογεγραμμένες ψηφιακά, αλλά δε φέρανε σφραγίδα της εταιρείας όπως αναφερόταν 

στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στη σελίδα 7 ΓΕΝΙΚΑ που αναφερόταν επί λέξη << Σημειώνεται ότι 

όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της 

επιχείρησης και να υπογράφονται 

§ από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

§ όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,>> 

η ανωτέρω εταιρεία ισχυρίζεται ότι εφόσον φέρουν ψηφιακή υπογραφή θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να 

ζητείται και σφραγίδα της εταιρείας γιατί παραβιάζει την ίδια τη φύση και το σκοπό θεσμοθέτησης της 

ψηφιακής υπογραφής. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

Η διακήρυξη στη σελίδα 7 ΓΕΝΙΚΑ αναφερόταν επί λέξη << Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες 

υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 

§ από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

§ όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,>> 

 

η ανωτέρω εταιρεία είχε το δικαίωμα μέσα στο μισό χρόνο από τη δημοσίευση του διαγωνισμού που 
έγινε στις 20/04/2016 μέχρι τη τελική ημερομηνία υποβολής των προσφορών που ήταν 18/05/2016 
δηλαδή σχεδόν 15 ημέρες να υποβάλει ένσταση κατά της διακήρυξης για το συγκεκριμένο όρο 
πράγμα που δεν έκανε. Επίσης η ανωτέρω εταιρεία προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση με την οποία 
βεβαίωνε ότι συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με όλους τους  όρους της διακήρυξης και αυτός 
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ήταν ένας όρος της διακήρυξης. Το γεγονός ότι κατηγορεί την επιτροπή για εμμονή στο 
συγκεκριμένο όρο έχει δίκιο γιατί η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να έχει εμμονή με όλους τους όρους 
της διακήρυξης διότι εάν δεν το κάνει αυτό θα ανοίξει το παράθυρο σε όσους λαμβάνουν μέρος στο 
διαγωνισμό να καταστρατηγούν τους όρους.  
 

2) δεν προσκόμισε θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού της κατά ειδικότητα με την οποία να δηλώνεται ο 
ασφαλιστικός φορέας που είναι ασφαλισμένος ο κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία. Όπως αναφερόταν στο άρθρο 
Α4  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ παρ. Δ1 της διακήρυξης όπου αναφερόταν επί λέξη τα εξής << 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη 
για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 
περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος 
στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την 
θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός 
οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 
φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 
εταιρεία.>> 

Η ανωτέρω εταιρεία ισχυρίζεται ότι εφόσον  προσκόμισε υπεύθυνες δηλώσεις όπως αναφερόταν   στο άρθρο Α4  

παρ. Δ2 σύμφωνα με το οποίο  Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη 

δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 
και ΙΑ), σύμφωνα με το οποίο ο  συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει 
αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. Δεν θα έπρεπε να ζητάμε 
και τη θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Η ανωτέρω εταιρεία είχε το δικαίωμα μέσα στο μισό χρόνο από τη δημοσίευση του διαγωνισμού που έγινε 
στις 20/04/2016 μέχρι τη τελική ημερομηνία υποβολής των προσφορών που ήταν 18/05/2016 δηλαδή 
σχεδόν 15 ημέρες να υποβάλει ένσταση κατά της διακήρυξης για το συγκεκριμένο όρο, πράγμα που δεν 
έκανε. Επίσης, η ανωτέρω εταιρεία προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαίωνε ότι συμφωνεί 
πλήρως και ανεπιφύλακτα με όλους τους  όρους της διακήρυξης και αυτός ήταν ένας όρος της 
διακήρυξης. Το γεγονός ότι δεν προσκόμισε την κατάσταση του προσωπικού της, ενώ αναφερόταν στη 
διακήρυξη στο άρθρο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αποτελεί λόγω αποκλεισμού, καθώς όπως 
αναφέρει στο πρώτο της επιχείρημα λόγω του ότι καταστρατηγείται ο Νόμος έπρεπε να τους 
ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι επί ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Αυτή είναι μία ακόμα απόδειξη ότι εάν είμαστε ελαστικοί με τους όρους της 
διακήρυξης, θα ανοίξουμε το παράθυρο για καταστρατήγησή της. Επιπλέον, στη σελίδα 8 στο άρθρο  
ΓΕΝΙΚΑ της διακήρυξης  << Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν 
υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω 
διαδικασία.>> 

 

3)Η ανωτέρω εταιρεία ισχυρίζεται ότι τόσο οι υπεύθυνες δηλώσεις όσο και η κατάσταση προσωπικού δεν 

ήταν επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τη διακήρυξη 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Όπως καταλαβαίνεται η συγκεκριμένη εταιρεία σε άλλο σκεπτικό της αναφέρεται στο νόμο και όχι στη 

διακήρυξη και σε αυτό το επιχείρημα της αναφέρεται στη διακήρυξη και όχι Στον ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με 

το οποίο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στη διακήρυξη είναι επί ποινή 

αποκλεισμού. Ακόμα και σε αυτό το επιχείρημα της η ανωτέρω εταιρεία κάνει λάθος γιατί όπως 

αναφερόταν στη σελίδα 8 στο άρθρο  ΓΕΝΙΚΑ της διακήρυξης  << Αν τα παραπάνω στοιχεία - 

δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος 

αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.>> 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή του διαγωνισμού 
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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  
Στην Οικονομική Επιτροπή 

 

· να απορρίψει συνολικά την ένσταση της εταιρείας TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E  για 
το γεγονός ότι αυτή τέθηκε εκτός διαγωνισμού στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού(δικαιολογητικά 
συμμετοχής- τεχνική προσφορά)».  
 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  με αρ. 
πρωτ. 2/43297/01-06-2016,  

· τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 23-3-93) 

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό για την αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών   του ανοικτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια  μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  2016 και  

 

Β) Απορρίπτει  την ένσταση της εταιρείας TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E  για το γεγονός ότι 
αυτή τέθηκε εκτός διαγωνισμού στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού (δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική 
προσφορά)» και εγκρίνει την γνωμοδότηση της επιτροπής για την εξέταση της ένστασης του ανοικτού 
διαγωνισμού του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια  μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού 
προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  2016». 
 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                     (Απόφ. Αρ.170/2016  (Α.Δ.Α : 649ΘΩ1Ρ-ΒΟΓ)   

Έγκριση πρακτικών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκκένωση λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016. 
 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ.2/43375/01-06-2016) 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. 2/43375/01-06-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό από 
30/05/2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού. 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής, για τη 
διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «εκκένωση λυμάτων, βόθρων του Δήμου 
Ρόδου, έτους 2016». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τις «εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του Δήμου 

Ρόδου έτους 2016 (κωδ.30/6276.0001)» 

 

Στη Ρόδο στις 26 Μαΐου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται 

από τους:  
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1. Μαράκα Ελένη(πρόεδρος), ΔΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, μέλος, ΤΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3.Κρητικού Λαμπράκη Άννα, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη των 

«εκκενώσεων λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου(κωδ. 30/6276.0001), έτους 2016», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 30.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 

147/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1277/2016 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε 

για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 

12/05/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/35561/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης 

του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ 

όπως προβλέπεται από το νόμο.  

 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών την  

09
η
 πρωινή στις 26/05/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά οι εταιρείες: 

 

1. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΕΡΗΣ 

2. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ 

3. ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09η
 πρωινή στις 26/05/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη 

(υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα αυτά τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και 

σύμφωνα με το νόμο.  
 

Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, οι κατωτέρω εταιρείες να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

1. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΕΡΗΣ 

2. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ 

3. ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια ημέρα. 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχαν οι διαγωνιζόμενοι, βάση των 

προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές 
προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει οι 

διαγωνιζόμενοι να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών). Σε 

αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους διαγωνιζόμενους. 

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που περιλαμβάνει 

το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, το οποίο 

διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

 

1. Η εταιρεία ΚΑΣΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ έδωσε συνολική τιμή 18.000  ευρώ άνευ φπα.  

2. Η εταιρεία ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ έδωσε συνολική τιμή 10.598,76  ευρώ άνευ φπα.  

3. Η εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ έδωσε συνολική τιμή 17.000  ευρώ άνευ φπα.  

 

     Η επιτροπή του διαγωνισμού διαπίστωσε τη μεγάλη απόκλιση της προσφοράς του ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥ σε 
σχέση με αυτές των δύο άλλων συμμετεχόντων. Ζήτησε, λοιπόν, προφορικά από τον προμηθευτή και  απέστειλε 
(παρέδωσε ιδιοχείρως σε αυτόν το με αριθμό πρωτ: 28/2016 έγγραφο που επισυνάπτεται στο φάκελο του 
διαγωνισμού), δίνοντας σε αυτόν διορία  εγγράφως να αιτιολογήσει τη χαμηλή προσφορά του, η οποία αγγίζει 
το 54%. 
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Ο συμμετέχων ανταποκρινόμενος στο παραπάνω έγγραφο, μας απάντησε με το συνημμένο δικό του έγγραφο με 
το οποίο μας γνωστοποιεί ότι έκανε λογιστικό λάθος στην προσφορά του και για τούτο δηλώνει παραίτηση 
από το διαγωνισμό. 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

1. Να κάνει δεκτές στο σύνολό τους τις προσφορές των συμμετεχόντων εταιρειών. 

2. Να κάνει αποδεκτή την παραίτηση του 1ου
 μειοδότη ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥ για τους λόγους που 

επικαλείται. 

3. Να προχωρήσει στον επόμενο συμμετέχοντα, να ανακηρύξει μειοδότη και να κατακυρώσει το σύνολο 

της υπηρεσίας «εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου έτους 2016» στον ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΑ με 
αφμ: 052024241 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

α/α Ζητούμενες υπηρεσίες Ενδεικτ. 
ποσότητα 

(δρομολόγια) 

Ενδεικτ. τιμή 

άνευ φπα 

Συνολική αξία 

άνευ φπα 

1 Εκκενώσεις λυμμάτων βόθρων 

πρώην Δήμων Ιαλυσού-Ρόδου-

Καλιθέας  

200 30 6.000 

2 Εκκενώσεις λυμμάτων βόθρων 

πρώην Δήμων Αφάντου, Καμείρου-

Πεταλουδών και δ.δ. Αρχαγγέλου 

140 40 5.600 

3 Εκκενώσεις λυμμάτων βόθρων δ.δ. 

Μαλώνας, δ.δ.Μάσαρη, και πρώην 

Δήμων Λίνδου, Ν. Ρόδος και 

Αταβύρου  

60 90 5.400 

Συνολική αξία άνευ φπα 23% 17.000 

Φπα 23% 3.910 

Συνολική αξία με φπα 23% 20.910 

 

3. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

4. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την υπογραφή της. 

5.  Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

6. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και μελέτη) 

μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

7. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  με αρ. 
πρωτ. 2/43375/01-06-2016,  

· το άρθρο 19 και 21 του Π.Δ. 28/80 

· και το άρθρο 72 του Ν.3852/10  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 



 64 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 

«εκκένωση λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016», 

 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΑ με Α.Φ.Μ.: 052024241 με αξία 
17.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 20.910,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%, βάσει του επισυναπτόμενου πίνακα: 
 

α/α Ζητούμενες υπηρεσίες Ενδεικτ. 
ποσότητα 

(δρομολόγια) 

Ενδεικτ. τιμή 

άνευ φπα 

Συνολική αξία 

άνευ φπα 

1 Εκκενώσεις λυμμάτων βόθρων 

πρώην Δήμων Ιαλυσού-Ρόδου-

Καλιθέας  

200 30 6.000 

2 Εκκενώσεις λυμμάτων βόθρων 

πρώην Δήμων Αφάντου, Καμείρου-

Πεταλουδών και δ.δ. Αρχαγγέλου 

140 40 5.600 

3 Εκκενώσεις λυμμάτων βόθρων δ.δ. 

Μαλώνας, δ.δ.Μάσαρη, και πρώην 

Δήμων Λίνδου, Ν. Ρόδος και 

Αταβύρου  

60 90 5.400 

Συνολική αξία άνευ φπα 23% 17.000 

Φπα 23% 3.910 

Συνολική αξία με φπα 23% 20.910 

 

και  Γ) εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 
 

· Η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο προμηθευτή θα γίνει με το ισχύον ποσοστό του Φ.Π.Α. 

· Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

· Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της. 

·  Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

· Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και μελέτη) 

μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

· Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                      (Απόφ. Αρ.171/2016  (Α.Δ.Α : 6ΗΤΞΩ1Ρ-Μ20)   

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ρόδου έτους 2016». 

 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αριθμ. πρωτ.2/43354/01-06-2016) 

 

 O Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 
Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ.: 2/43354/01-06-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη 
και προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ρόδου έτους 
2016», ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2016 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη διεξαγωγή 
δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων 

χώρων Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 35/6262.0005)». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 
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Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για την κατάρτιση της μελέτης και τους όρους 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αφορά «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων 
Δήμου Ρόδου έτους 2016» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  με αρ. 
πρωτ. 2/43354/01-06-2016,  

· Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 

· Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 

· και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του δημόσιου 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων 
χώρων Δήμου Ρόδου έτους 2016» προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., ως κατωτέρω: 
 

 

«Θέμα: «Κατάρτιση όρων και έγκριση μελέτης δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ρόδου, έτους 2016, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 65.000 ευρώ με φπα (κωδ.35/6262.0005)»  
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007. 

3. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) και το άρθρο 65. 

4. Το Ν. 3463/2006 και το άρθρο 93. 

5. Το ΠΔ 113/2010 

6. Το ΦΕΚ 1789/12-11-2010 με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2(παρ.12 εδάφ.γ και 13 

εδαφ.VIII). 

7. Το άρθρο 209 του νέου Δ.Κ.Κ. 

8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 35/6262.0005, σαν «συντήρηση και καθαρισμός 

παρτεριών». 

9. Τη μελέτη του διαγωνισμού από τη Δνση Περιβάλλοντος. 

10. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική παροχή υπηρεσιών.  

11. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

12. Την απόφαση 3042/2014 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

13. Την απόφαση 191/2016 του ΔΣ που εγκρίνει κατά απόλυτη πλειοψηφία την παροχή υπηρεσίας και τη 

διαδικασία διαγωνισμού. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για   «εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού 

κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.35/6262.0005)», προϋπολογιζόμενης αξίας 65.000 
ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  

 

2. Όροι διαγωνισμού: 
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2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 
22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα 09.00 πμ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), 
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

 

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

§ Συνεταιρισμοί 

 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη προσφορά, με 
αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, 
επίσης, από:  

 

1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο και με ισχύ για το 
έτος 2016, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 
σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης 
και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται 
χωρίς καμία επιφύλαξη. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δίδονται και σε απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση. Ισχύουν οι τεχνικές 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από την 
Οικονομική Επιτροπή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και δεσμεύουν τα 2 μέρη 
μέχρι τη λήξη της προμήθειας. 

 

Μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν αποκλειστικά γεωπόνοι και αρχιτέκτονες τοπίου (ΤΕ ή ΠΕ). 
Προς απόδειξη της ιδιότητάς τους θα προσκομίσουν και αντίγραφο πτυχίου στο φάκελο των 
δικαιολογητικών. Όσον αφορά τις εταιρείες, θα πρέπει να απασχολούν άτομα με τις ανωτέρω ειδικότητες. 
Προς απόδειξη θα πρέπει να προσκομίσουν όποια κατάσταση του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα που 
να φαίνονται οι ανωτέρω ειδικότητες. 

 

2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ, που θα λήγει στις 30/12/2017. Επίσης, η ισχύς της προσφοράς θα έχει λήξη στις 31/12/2016. Μέσα σε 
αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα 
σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με το 
μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές, η οποία θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής 
της. Η σύμβαση καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word,σε πίνακα όμοιου με αυτού της μελέτης 
του διαγωνισμού, θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς. Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη 
προσφορά. 

 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά σφραγισμένο, ο 
οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 

v Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

v Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που διενεργεί την 
προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 
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v Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 

v Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

v Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, 

e-mail, κτλ). 

 

Οι ως άνω ενδείξεις θα αναφέρονται και σε όλους τους εσωτερικούς φακέλους. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής, επί ποινή αποκλεισμού: 

· Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, με τα αντίγραφά τους, που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. 
(όχι κλειστά σε εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται η προσκόμισή τους σε φάκελο με 
τίτλο «δικαιολογητικά συμμετοχής»). 

· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό φάκελο, με τίτλο 
«οικονομική προσφορά». 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων υπηρεσιών, συνοδευόμενες από όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με αντίγραφο, με τίτλο «τεχνική προσφορά». 
Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, και δικαιολογητικά που να 
αποδεικνύουν την προηγούμενη εμπειρία τους σε παρόμοιες εργασίες (κηποτεχνικής φύσεως) στο 
δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα τα τελευταία 10 έτη.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται, είτε 
από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η 
προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των προκηρυχθέντων 
υπηρεσιών, όρος που θα περιληφθεί και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα περιλαμβάνει και τις 
συμβατικές ποσότητες. Αρμόδια Δνση υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται η Δνση Πρασίνου του Δήμου 
μας. 

 

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε πίνακα ίδιο με αυτόν που περιλαμβάνεται στη μελέτη του 
διαγωνισμού (το συγκεντρωτικό). 

 

2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2016. Η κατακύρωση της 
υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή 
αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη του 
διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών θα γίνεται από στελέχη της 
Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τα οποία θα υπογράφουν και στο τιμολόγιο για την ορθότητα αυτού. 
Επιπλέον, η παραλαβή θα γίνεται και από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορισθεί από το οικείο ΔΣ. 

 

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο και αποκλειστικά για το σύνολο της 
υπηρεσίας. Αν έστω και μια υπηρεσία δεν υπάρχει στην προσφορά τους, τούτη δεν θα γίνει αποδεκτή.  
 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό του 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών 
των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην 
επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια 
άλλη. Οποιαδήποτε νόμιμη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με απόδειξη. 

 

Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής της υπηρεσίας, ισχύουν όλες οι ποινικές ρήτρες που ορίζει ο νόμος. 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης 
υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν 
πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο 



 68 

έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». Τέλος για όσα, 
τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υπουργική 
Διάταξη. 

 

2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

§ σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, 

Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών και 
ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την Υπηρεσία).  

§ ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και την ημέρα 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ. 
22410-35445. 

 

2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και ποσότητας.  

 

 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να δημοσιευτεί σε 
μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα 
δημοσίευσης και κάθε νόμιμη δαπάνη βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 28/1980,  βάση των άρθρων 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 
3858/2010(Νόμος Καλλικράτη).  

 

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 
εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του άρθρου 36 
της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά 
την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και 
λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε 
παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του 
δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική 
πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία 
του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου 
και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980». 

 

 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την υπάρχουσα παροχή υπηρεσίας επιδιώκεται η αποκατάσταση και ο καλλωπισμός κοινοχρήστων 
χώρων του Δημου Ρόδου. Οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης και στις εισόδους της 
πόλης.  

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες της προμήθειας υλικών και φυτών, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μέσων  και των εργαλείων που απαιτούνται,  

Περιλαμβάνονται οι  εργασίες στους παρακάτω χώρους: 

1. Πλατεία Γέροντα 

Διαμόρφωση της επιφάνειας των δυο μεγάλων νησίδων με επιφάνεις καλυμένες με φυτά εδαφοκάλυψης 
Arctotheca calendula και με βότσαλο (βλ. συνημμένο σχέδιο). Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης με 
σταλλακτοφόρους σωλήνες, ελεγχόμενο απο ηλεκτροβάνες και προγραμματιστή μπαταρίας. 

2. Βόρειο τμήμα Τάφρου στην πλατεία Σύμης 

Εγκατάσταση χλοοτάπητα Τrifollium repens και  δικτύου άρδευσης με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες, 
ελεγχόμενο απο ηλεκτροβάνες και προγραμματιστή μπαταρίας.  Φύτευση θάμνων περιμετρικά. Κατασκευή 
διακοσμητικου σχεδίου απο βότσαλα διαφόρων χρωμάτων. 

3. Πάρκο πλατείας Αλ. Χριστοφόρου 

Εγκατάσταση χλοοτάπητα Τrifollium repens και  δικτύου άρδευσης με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες, 
ελεγχόμενο απο ηλεκτροβάνες και προγραμματιστή μπαταρίας.  Φύτευση θάμνων και ποωδών φυτών. 
Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης με σταλλακτοφόρους σωλήνες, ελεγχόμενο απο ηλεκτροβάνες και 
προγραμματιστή μπαταρίας. 
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4. Νησίδα εισόδου πάρκου «Ροδίνι» 

Καθαίρεση υφισταμένων κατασκευών και αντικατάσταση επιφανειακού εδάφους . Εγκατάσταση χλοοτάπητα 
Τrifollium repens και  δικτύου άρδευσης με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες, ελεγχόμενο απο ηλεκτροβάνες 
και προγραμματιστή μπαταρίας.  Τοποθέτηση διακοσμητικής κατασκευής. 

 

5. Παρτέρια Ενυδρείου. 

Αφορά δυο απο τα παρτέρια τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν του κτιρίου του Ενυδρείου. Αντικατάσταση των 
περιμετρικών κρασπέδων.Αφαίρεση χώματος και τοποθέτηση νεου και άμμου θαλάσσης. Προμήθεια και 
τοποθέτηση βράχων. Φύτευση θάμνων και ποωδών φυτών. Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης με 
σταλλακτοφόρους σωλήνες, ελεγχόμενο απο ηλεκτροβάνες και προγραμματιστή μπαταρίας. Επίσης 
εγκατάσταση δικτύου άρδευσης με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες, ελεγχόμενο απο ηλεκτροβάνες και 
προγραμματιστή μπαταρίας για την άρδευση του χλοοτάπητα. 

 

Σκοπός της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι να αποκατασταθούν  οι παραπάνω χώροι ενόψει της τουριστικής 
περιόδου και με τελικό στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και επισκέπτες  για το Δήμο 
της Ρόδου. 

Οι συμμετέχοντες στον  πρόχειρο  διαγωνισμό πρέπει να είναι Γεωπόνοι ή Αρχιτέκτονες Τοπίου και να  έχουν 
εμπειρία σε παρόμοιες κηποτεχνικές εργασίες.  

Στον προϋπολογισμό υπάρχει  Κ.Α : 35/6262.0005   με τον τίτλο του έργου. 

Το συνολικό κόστος για την περιγραφείσα παροχή υπηρεσιών ανέρχεται σε  64.806,24 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%  

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΓΕΡΟΝΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

μικρα φυτα 
(προμήθεια και 
φυτευση) τεμ 

Προμήθεια και φύτευση φυτών Arctotheca 
calendula με  μπαλα χώματος  1 λ. 

ΤΕΜ 900 4 3600 

βοτσαλο μ2 Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού 
φύλλου ,μη υφαντού γεωυφάσματος και 
βοτασολου ποταμού διατομής 2-5 εκ.     σε 
παχος 7 - 10 εκ. Μ2 400 8 3200 

σταλλακτοφόρο
ς σωλήνας PE 
Φ16  

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού 
σταλλακτοφόρου σωλήνα ΡΕ Φ16, 
περιλαμβανομένων ολων των μικρουλικών 
και εξαρτημάτων και σταλλακτών 
ρυθμιζόμενης παροχής Μ 400 0,5 200 

σωλήνας ΡΕ 
Φ32   

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού  
σωλήνα ΡΕ Φ32, περιλαμβανομένων ολων 
των μικρουλικών και 
εξαρτημάτων.Περιλαμβανεται εκσκαφη 
,αναπληρωση ταφρων και αποκατασταση 
ζημιών σε τεχνικά έργα. Μ 50 1 50 
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ηλεκτροβάνες 
1΄΄ 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 
ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. 
πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 
0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό 
ρύθμισης παροχής (flow controller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο 
(actuator) 12 V / AC και δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας. Προμήθεια 
βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί 
τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για 
πλήρη λειτουργία. ΤΕΜ 4 95 380 

προγραμματιστη
ς μπαταρίας 
φρεατίου 2 
στασεων 

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου 
φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, 
κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών 
διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με 
δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 
ηλεκτροβάνας . Έλεγχος ηλεκτροβανών με 
πηνία μανδάλωσης (latching), σε 
απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω 
καλωδίου διατομής 1,5 mm2

.  

Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας 
με παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης 
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.Προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου πλήρους 
προγραμματιστή με την μπαταρία του και 
πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και 
εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, 
προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία. ΤΕΜ 2 120 240 

φρεατιο 
πλαστικο 2 η/β 

  

ΤΕΜ 2 20 40 

προετοιμασια 
εδάφους 

  

ΤΕΜ 1 200 200 

          7.910,00 

      

ΤΑΦΡΟΣ  
ΒΟΡΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΣΥΜΗΣ 

  

        

Φυτα Θάμνοι  Θ1 ΤΕΜ 100 5 500 
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Xλοοταπητας 
τριφυλλι ερπων 

Περιλαμβάνει τις εξεις εργασίες:Την 
κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε 
βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για 
τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. Την 
προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη 
διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, 
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους 
στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε 
βάθος 10-12 cmΤην τελική διαμόρφωση 
της επιφάνειας με ράμματα και 
τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη σποροκλίνη.Την προμήθεια 
σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, 
πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας, 
συσκευασμένου σε σάκους που θα 
αναγράφουν την σύνθεση  και τον οίκο 
παραγωγής και τη σπορά με την 
προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το 
είδος του σπόρου. Την κάλυψη του 
σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού 
λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και 
κυλίνδρισμα της επιφάνειας.Την 
απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο 
και εντομοκτόνο σκεύασμα.Την λίπανσή 
του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό 
λίπασμα με ιχνοστοιχεία.Την 
απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών 
που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση 
του χλοοτάπητα. Την πρώτη άρδευση 
καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές 
αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά 
βοτανίσματα για την απομάκρυνση των 
αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και 
την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα 
σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή 
ανεπαρκές. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝ
ΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 300 4 1200 

σταλλακτοφόρο
ς σωλήνας PE 
Φ16  

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού 
σταλλακτοφόρου σωλήνα ΡΕ Φ16, 
περιλαμβανομένων ολων των μικρουλικών 
και εξαρτημάτων. 

m 50 0,30 15 

σωλήνας ΡΕ 
Φ32   

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού  
σωλήνα ΡΕ Φ32, περιλαμβανομένων ολων 
των μικρουλικών και 
εξαρτημάτων.Περιλαμβανεται εκσκαφη 
,αναπληρωση ταφρων και αποκατασταση 
ζημιών σε τεχνικά έργα. m 100 1,00 100 

Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμεν
οι, γραναζωτοί 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up) 

γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 
ενεργείας 5-9 m, 3/4'' BSP, με βαλβίδα 
αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και 
σώμα ανύψωσης 30 cm ή μεγαλύτερο. τεμ 10 55,00 550 
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ηλεκτροβάνες 
1΄΄ 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 
ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. 
πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 
0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό 
ρύθμισης παροχής (flow controller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο 
(actuator) 12 V / AC και δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας. Προμήθεια 
βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί 
τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για 
πλήρη λειτουργία. τεμ 4 95,00 380 

προγραμματιστη
ς μπαταρίας 
φρεατίου 4 
στασεων 

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του 
έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε 
κανονική λειτουργία.   τεμ 1 175,00 175 

Πλαστικά 
φρεάτια 
ηλεκτροβανών 

30Χ40 cm,  4 ηλεκτροβανών 

τεμ 1 28,00 28 

διακοσμητικο 
βοτσαλο  

Προμήθεια και τοποθέτηση 

μ2 50 50 2500 

γεωυφασμα μη 
υφαντο 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

μ2 50 1,2 60 

πλαστικο 
καλυψης  

Προμήθεια και τοποθέτηση 

μ2 50 1,5 75 

πλαστικο 
διαχωριστικο 
DECO-UNI 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

μ 50 8 400 

          5.983,00 

      

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛ. 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ
ΟΥ 

  

        

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΔΑΦΟΥΣ 

  

ΤΕΜ 1 300 300 

ΦΥΤΑ ΦΡΥΓΑΝΑ:  προμήθεια και φύτευση 
πολυετων ποωδών κατηγορίας Π2 ΤΕΜ 600 3,5 2100 

ΦΥΤΑ ΘΑΜΝΟΙ :  προμήθεια και φύτευση 
θάμνων  κατηγορίας Θ1 ΤΕΜ 200 5 1000 
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Xλοοταπητας 
τριφυλλι ερπων 

Περιλαμβάνει τις εξεις εργασίες:Την 
κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε 
βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για 
τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. Την 
προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη 
διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, 
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους 
στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε 
βάθος 10-12 cmΤην τελική διαμόρφωση 
της επιφάνειας με ράμματα και 
τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη σποροκλίνη.Την προμήθεια 
σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, 
πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας, 
συσκευασμένου σε σάκους που θα 
αναγράφουν την σύνθεση  και τον οίκο 
παραγωγής και τη σπορά με την 
προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το 
είδος του σπόρου. Την κάλυψη του 
σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού 
λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και 
κυλίνδρισμα της επιφάνειας.Την 
απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο 
και εντομοκτόνο σκεύασμα.Την λίπανσή 
του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό 
λίπασμα με ιχνοστοιχεία.Την 
απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών 
που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση 
του χλοοτάπητα. Την πρώτη άρδευση 
καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές 
αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά 
βοτανίσματα για την απομάκρυνση των 
αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και 
την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα 
σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή 
ανεπαρκές. m2 700 4 2800 

ΕΚΡΙΖΩΣΗ 
ΘΑΜΝΩΝ 

  

ΤΕΜ 100 5 500 

σταλλακτοφόρο
ς σωλήνας PE 
Φ16  

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού 
σταλλακτοφόρου σωλήνα ΡΕ Φ16, 
περιλαμβανομένων ολων των μικρουλικών 
και εξαρτημάτων και σταλλακτών 
ρυθμιζόμενης παροχής μ 800 0,5 400 

σωλήνας ΡΕ 
Φ32   

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού  
σωλήνα ΡΕ Φ32, περιλαμβανομένων ολων 
των μικρουλικών και 
εξαρτημάτων.Περιλαμβανεται εκσκαφη 
,αναπληρωση ταφρων και αποκατασταση 
ζημιών σε τεχνικά έργα. μ 500 1 500 

ηλεκτροβάνες 
1΄΄ 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 
ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. 
πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 
0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό 
ρύθμισης παροχής (flow controller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο 
(actuator) 12 V / AC και δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας. Προμήθεια 
βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί 
τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για 
πλήρη λειτουργία. τεμ 20 95 1900 
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προγραμματιστη
ς μπαταρίας 
φρεατίου 4 
στασεων 

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου 
φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, 
κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών 
διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με 
δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 
ηλεκτροβάνας . Έλεγχος ηλεκτροβανών με 
πηνία μανδάλωσης (latching), σε 
απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω 
καλωδίου διατομής 1,5 mm2

.  

Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας 
με παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης 
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.Προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου πλήρους 
προγραμματιστή με την μπαταρία του και 
πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και 
εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, 
προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία. τεμ 4 175 700 

προγραμματιστη
ς μπαταρίας 
φρεατίου 2 
στασεων 

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου 
φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, 
κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών 
διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με 
δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 
ηλεκτροβάνας . Έλεγχος ηλεκτροβανών με 
πηνία μανδάλωσης (latching), σε 
απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω 
καλωδίου διατομής 1,5 mm2

.  

Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας 
με παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης 
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.Προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου πλήρους 
προγραμματιστή με την μπαταρία του και 
πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και 
εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, 
προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία.   2 125 250 

Πλαστικά 
φρεάτια 
ηλεκτροβανών 

30Χ40 cm,  4 ηλεκτροβανών 

ΤΕΜ 4 28 112 

Πλαστικά 
φρεάτια 
ηλεκτροβανών 

30Χ30 cm,  2 ηλεκτροβανών 

ΤΕΜ 2 20 40 

Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμεν
οι, γραναζωτοί 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up) 

γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 
ενεργείας 5-9 m, 3/4'' BSP, με βαλβίδα 
αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και 
σώμα ανύψωσης 30 cm ή μεγαλύτερο. ΤΕΜ 20 55 1100 

          11.702,00 

      

ΝΗΣΙΔΑ 
ΡΟΔΙΝΙ 

  

        

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
- ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

  

ΤΕΜ 1 500 500 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ
Η 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙ
ΚΟΥ 

  

ΤΕΜ 1 3000 3000 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ
Η ΧΩΜΑΤΟΣ 

  

μ2 170 3 510 

ΚΟΠΕΣ -   ΤΕΜ 1 200 200 
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ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ 

Xλοοταπητας 
τριφυλλι ερπων 

Περιλαμβάνει τις εξεις εργασίες:Την 
κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε 
βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για 
τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. Την 
προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη 
διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, 
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους 
στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε 
βάθος 10-12 cmΤην τελική διαμόρφωση 
της επιφάνειας με ράμματα και 
τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη σποροκλίνη.Την προμήθεια 
σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, 
πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας, 
συσκευασμένου σε σάκους που θα 
αναγράφουν την σύνθεση  και τον οίκο 
παραγωγής και τη σπορά με την 
προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το 
είδος του σπόρου. Την κάλυψη του 
σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού 
λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και 
κυλίνδρισμα της επιφάνειας.Την 
απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο 
και εντομοκτόνο σκεύασμα.Την λίπανσή 
του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό 
λίπασμα με ιχνοστοιχεία.Την 
απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών 
που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση 
του χλοοτάπητα. Την πρώτη άρδευση 
καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές 
αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά 
βοτανίσματα για την απομάκρυνση των 
αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και 
την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα 
σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή 
ανεπαρκές. m2 170 4 680 

σταλλακτοφόρο
ς σωλήνας PE 
Φ16  

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού 
σταλλακτοφόρου σωλήνα ΡΕ Φ16, 
περιλαμβανομένων ολων των μικρουλικών 
και εξαρτημάτων. 

m 20 0,6 12 

σωλήνας ΡΕ 
Φ32   

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού  
σωλήνα ΡΕ Φ32, περιλαμβανομένων ολων 
των μικρουλικών και 
εξαρτημάτων.Περιλαμβανεται εκσκαφη 
,αναπληρωση ταφρων και αποκατασταση 
ζημιών σε τεχνικά έργα. m 20 1 20 

ηλεκτροβάνες 
1΄΄ 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 
ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. 
πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 
0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό 
ρύθμισης παροχής (flow controller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο 
(actuator) 12 V / AC και δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας. Προμήθεια 
βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί 
τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για 
πλήρη λειτουργία. τεμ 2 95 190 
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προγραμματιστη
ς μπαταρίας 
φρεατίου 2 
στασεων 

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου 
φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, 
κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών 

διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με 
δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 
ηλεκτροβάνας . Έλεγχος ηλεκτροβανών με 
πηνία μανδάλωσης (latching), σε 
απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω 
καλωδίου διατομής 1,5 mm2

.  

Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας 
με παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης 
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.Προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου πλήρους 
προγραμματιστή με την μπαταρία του και 
πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και 
εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, 
προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία. τεμ 1 125 125 

Πλαστικά 
φρεάτια 
ηλεκτροβανών 

30Χ30 cm,  2 ηλεκτροβανών 

ΤΕΜ 1 20 20 

Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμεν
οι, γραναζωτοί 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up) 

γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 
ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, με βαλβίδα 
αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και 
σώμα ανύψωσης 30 cm ή μεγαλύτερο. ΤΕΜ 5 55 275 

          5.532,00 

      

ΕΝΥΔΡΕΙΟ 2 
ΠΑΡΤΕΡΙΑ 

  

        

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ 
ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ 

  

Μ 180 2 360 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ  
ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ 
ΑΠΟ 
ΠΟΡΟΛΙΘΟ 

προμηθεια και τοποθετηση κρασπεδων 
απο χτυπητο μάρμαρο Ρόδου σε βάση απο 
σκυροδεμα 0.3Χ0,3 περιμετρικά των 
παρτεριών. 

Μ 180 30 5400 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ 

  

Μ3 350 0,5 175 

ΚΗΠΑΙΟ 
ΧΩΜΑ 

  

Μ3 250 4 1000 

ΑΜΜΟΣ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

  

Μ3 100 10 1000 

ΒΡΑΧΟΙ   Μ3 50 30 1500 

σταλλακτοφόρο
ς σωλήνας PE 
Φ16  

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού 
σταλλακτοφόρου σωλήνα ΡΕ Φ16, 
περιλαμβανομένων ολων των μικρουλικών 
και εξαρτημάτων και σταλλακτών 
ρυθμιζόμενης παροχής μ 500 0,5 250 

σωλήνας ΡΕ 
Φ32   

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού  
σωλήνα ΡΕ Φ32, περιλαμβανομένων ολων 
των μικρουλικών και 
εξαρτημάτων.Περιλαμβανεται εκσκαφη 
,αναπληρωση ταφρων και αποκατασταση 
ζημιών σε τεχνικά έργα. μ 700 1,5 1050 
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ηλεκτροβάνες 
1΄΄ 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 
ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. 
πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 
0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό 
ρύθμισης παροχής (flow controller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο 
(actuator) 12 V / AC και δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας. Προμήθεια 
βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί 
τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για 
πλήρη λειτουργία. ΤΕΜ 16 95 1520 

προγραμματιστη
ς μπαταρίας 
φρεατίου 4 
στασεων 

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου 
φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, 
κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών 
διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με 
δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 
ηλεκτροβάνας . Έλεγχος ηλεκτροβανών με 
πηνία μανδάλωσης (latching), σε 
απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω 
καλωδίου διατομής 1,5 mm2

.  

Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας 
με παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης 
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.Προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου πλήρους 
προγραμματιστή με την μπαταρία του και 
πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και 
εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, 
προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία. ΤΕΜ 14 175 2450 

ΦΥΤΑ ΦΡΥΓΑΝΑ προμήθεια και φύτευση 
πολυετων ποωδών κατηγορίας Π2 ΤΕΜ 300 3,5 1050 

ΦΥΤΑ ΘΑΜΝΟΙ  προμήθεια και φύτευση 
θάμνων  κατηγορίας Θ1 ΤΕΜ 150 5 750 

Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμεν
οι, γραναζωτοί, 
με ανοξειδωτο 
σωμα ανυφωσης 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up) 

γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 
ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, με βαλβίδα 
αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και 
σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο. ΤΕΜ 130 36 4680 

Πλαστικά 
φρεάτια 
ηλεκτροβανών 

30Χ40 cm,  4 ηλεκτροβανών 

ΤΕΜ 12 28 336 

Πλαστικά 
φρεάτια 
ηλεκτροβανών 

30Χ30 cm,  2 ηλεκτροβανών 

ΤΕΜ 2 20 40 

          21.561,00 

      52.688,00 

  

  

ΦΠΑ 
23% 12.118,24 

  

  
ΣΥΝΟ
ΛΟ 64.806,24 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΟΝΤΑ 7.910 

2 ΤΑΦΡΟΣ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 6.383 

3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 11.702 

4 ΝΗΣΙΔΑ ΡΟΔΙΝΙ 5.532 

5 ΕΝΥΔΡΕΙΟ 21.202 
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 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 52.728 

 ΦΠΑ 23% 12.127,44 

 ΣΥΝΟΛΟ 64.806,24   
 
Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 77/2016  

(ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που 
δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 
19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                     (Απόφ. Αρ.172/2016  (Α.Δ.Α : 6ΕΥ9Ω1Ρ-Α5Γ)   

Άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 45/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου 
όπου έκανε δεκτή την με αρ. 124/17-2-2011 προσφυγή της εταιρείας «Καζίνο Ρόδου Α.Ε.» κατά του Δήμου 
Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 2/43427/01-06-2016)    

 
Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. 
Παπαγεωργίου Θεόδωρου  με αριθμ. πρωτ. 2/43427/01.06.2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Άσκηση έφεσης. 
ΣΧΕΤ: Η κοινοποιηθείσα στις 24-5-2016 υπ’αρ. 45/2016 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ρόδου (1ο

 Τμήμα). 
 Με την παραπάνω σχετική απόφαση επί δίκης που έγινε στις 22/9/2014 έγινε δεκτή η αρ. καταθ. 124/17-

2-2011 προσφυγή της εταιρείας «Καζίνο Ρόδου Α.Ε» που ακυρώνοντας την υπ’αρ. 21-12-2010 αρνητική 
απάντηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, δέχθηκε τις λόγω «πλάνης» ανακλητικές 
δηλώσεις ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. της εταιρείας Δ’ τριμήνου 2009 και Α΄, Β΄, Γ΄, τριμήνων 2010 και υποχρεώνει το Δήμο 
Ρόδου να επιστρέψει εντόκως, με επιτόκιο που ισχύει για έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου 3μηνης διάρκειας, 
53.817,88 + 47.102,72 + 42.186,22 και 64.939,38 ευρώ. 
 Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες πλέον διατάξεις περί μη αναζητήσεως καταβληθέντων ποσών 
ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. του Ν. 4334/2015 (παρ. 9 Υποπ. Δ12 άρθρου 12) και λοιπούς λόγους, ζητείται από την Οικονομική 
Επιτροπή να εγκρίνει την άσκηση έφεσης κατά της παραπάνω απόφασης κατά τους λόγους που θα περιλάβει η 
Νομική Υπηρεσία  και τον διορισμό ως πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση και την εκδίκαση του 
υπογράφοντα, με αναπληρωτή τον νομικό σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Στάγκα.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ.Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 

 

Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος αναφέρεται και προφορικώς σε επιμέρους 
διευκρινίσεις για την ανωτέρω εισήγησή του.     
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/43427/01-06-2016  

· το Ν. 4334/2016 (παρ. 9 Υποπ. Δ12 άρθρου 12) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Α. Εγκρίνει την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 45/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου (1ου

 Τμήμα) κατά τους λόγους που θα περιλάβει η Νομική Υπηρεσία   
Β. Εγκρίνει το διορισμό ως πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση της έφεσης και την εκδίκαση της στον 
έμμισθο με πάγια αντιμισθία Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ.Παπαγεωργίου Θεόδωρο, με αναπληρωτή 
τον νομικό σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Στάγκα. 
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ΘΕΜΑ 9ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                    (Απόφ. Αρ.173/2016  (Α.Δ.Α : ΩΞ6ΖΩ1Ρ-Γ7Ο)   

Τροποποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 139/2016 ως προς το δεύτερο σκέλος «Το 
έγγραφο που θα διατάζει την Ε.Δ.Ε. θα αποτελέσει αναπόσπαστο δικαιολογητικό για την έκδοση Χ.Ε.Π.» 

 (Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής 139/2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. 139/2016 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα «Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης στην κ. Παπαστεφάνου Ελευθερία εξαιτίας 
ζημιάς που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της, λόγω υπαιτιότητας του Δήμου Ρόδου, βάσει σχετικής 
έκθεσης της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου και της σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού 
Συμβούλου κ. Στρατή Στεφάνου». 
    

 Στην συνέχεια ενημερώνει τα μέλη ότι θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με αριθ.139/2016 όσον αφορά το δεύτερο σκέλος ως προς το σημείο που αναφέρει ότι «το 
αποτέλεσμα της Ε.Δ.Ε θα αποτελέσει αναπόσπαστο δικαιολογητικό για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 
Πληρωμής» και αντί αυτού να αναφερθεί ότι  «Το έγγραφο του Δημάρχου που θα διατάξει την Ε.Δ.Ε.  θα 
αποτελέσει αναπόσπαστο δικαιολογητικό για την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής». 

Αμέσως μετά καλεί τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την προφορική πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Τροποποιεί την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 139/2016 με θέμα «Έγκριση ή μη καταβολής 
αποζημίωσης στην κ. Παπαστεφάνου Ελευθερία εξαιτίας ζημιάς που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της, λόγω 
υπαιτιότητας του Δήμου Ρόδου, βάσει σχετικής έκθεσης της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου» ως 
προς το δεύτερο σκέλος στο εξής σημείο ότι «το αποτέλεσμα της Ε.Δ.Ε θα αποτελέσει αναπόσπαστο 
δικαιολογητικό για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής», κατά συνέπεια το δεύτερο σκέλος της 
απόφασης αυτής διαμορφώνεται ως εξής: 
 

 

«Β. Αποφασίζει να διαταχθεί άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από τον Δήμαρχο Ρόδου 
προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, εάν υπάρχουν, σε υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου μας για αυτήν  την 
οικονομική ζημιά η οποία  προκλήθηκε  από τις   βυθιζόμενες δοκούς (μπάρες) που βρίσκονται στη Μεσαιωνική 
Πόλη. Το έγγραφο του Δημάρχου που θα διατάξει την Ε.Δ.Ε.  θα αποτελέσει αναπόσπαστο δικαιολογητικό 
για την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής».                                
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                (Απόφ. Αρ.174/2016  (Α.Δ.Α : ΨΒΦΚΩ1Ρ-Μ2Σ)   

Τροποποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 140/2016 ως προς το δεύτερο σκέλος «Το 
έγγραφο που θα διατάζει την Ε.Δ.Ε. θα αποτελέσει αναπόσπαστο δικαιολογητικό για την έκδοση Χ.Ε.Π.» 

 (Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής 140/2016) 

  

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. 140/2016 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα «Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης στον κ. Γεωργίου Γρηγόριο του Κωνσταντίνου 
εξαιτίας ζημιάς που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό του, λόγω υπαιτιότητας του Δήμου Ρόδου, βάσει του υπ΄ 
αριθμ. 2/15703/18-03-2016 εγγράφου του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 
υπ΄ αριθμ 2/8979/09-02-2016 εγγράφου της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 
 

    Στην συνέχεια ενημερώνει τα μέλη ότι θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με αριθ.140/2016 όσον αφορά το δεύτερο σκέλος ως προς το σημείο που αναφέρει ότι «το 
αποτέλεσμα της Ε.Δ.Ε θα αποτελέσει αναπόσπαστο δικαιολογητικό για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 
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Πληρωμής» και αντί αυτού να αναφερθεί ότι  «Το έγγραφο του Δημάρχου που θα διατάξει την Ε.Δ.Ε.  θα 
αποτελέσει αναπόσπαστο δικαιολογητικό για την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής». 

Αμέσως μετά καλεί τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την προφορική πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Τροποποιεί την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 140/2016 με θέμα «Έγκριση ή μη καταβολής 
αποζημίωσης στον κ. Γεωργίου Γρηγόριο του Κωνσταντίνου εξαιτίας ζημιάς που προκλήθηκε στο 
αυτοκίνητό του, λόγω υπαιτιότητας του Δήμου Ρόδου, βάσει του υπ΄ αριθμ. 2/15703/18-03-2016 εγγράφου 
του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του υπ΄ αριθμ. 2/8979/09-02-2016 

εγγράφου της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων» ως προς το δεύτερο σκέλος στο εξής σημείο ότι 
«το αποτέλεσμα της Ε.Δ.Ε θα αποτελέσει αναπόσπαστο δικαιολογητικό για την έκδοση Χρηματικού 
Εντάλματος Πληρωμής», κατά συνέπεια το δεύτερο σκέλος της απόφασης αυτής διαμορφώνεται ως εξής: 
 

«Β. Αποφασίζει να διαταχθεί άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από τον Δήμαρχο Ρόδου 
προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, εάν υπάρχουν, σε υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου μας για αυτήν  την 
οικονομική ζημιά η οποία  προκλήθηκε  από τις   βυθιζόμενες δοκούς (μπάρες) που βρίσκονται στη Μεσαιωνική 
Πόλη.  «Το έγγραφο του Δημάρχου που θα διατάξει την Ε.Δ.Ε.  θα αποτελέσει αναπόσπαστο 
δικαιολογητικό για την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής».                                       
 

 

 

ΘΕΜΑ 11
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                 (Απόφ. Αρ.175/2016  (Α.Δ.Α : ΩΛΠΒΩ1Ρ-2Φ3)   

Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 8-6-2016 και άδεια μετάβασης στην 
Αθήνα για τη συζήτηση της έφεσης της Μαρί Ριβαλάν του Ζακ κατά του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 
2615/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης. 
 

(Εισήγηση Νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ. πρωτ.2/42761/31-5-2016) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας 
με αριθμ. πρωτ. 2/42761/31.05.2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 8-6-2016 και άδεια μετάβασης 
στην Αθήνα για τη συζήτηση της έφεσης της Μαρί Ριβαλάν του Ζακ κατά του Δήμου Ρόδου και 
της με αριθμό 2615/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

 

1. Η Μαρί Ριβαλάν του Ζακ άσκησε την από 14-3-2014 και με αριθμό κατάθεσης 76/2014 αίτησή της, που 
στρεφόταν κατά του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με την οποία ζητούσε να 
ακυρωθεί η με αριθμό 77/2013 άδεια δόμησης, η οποία εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του 
Δήμου Ρόδου και κάθε άλλης προγενέστερης ή μεταγενέστερης συναφούς πράξης ή παράλειψης. Επί της 
αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 2615/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία 
απορρίφθηκε η παραπάνω αίτηση ακύρωσης. 
2. Κατά της αμέσως παραπάνω απόφασης η Μαρί Ριβαλάν του Ζακ άσκησε την από 25-11-2015 και με 
αριθμό κατάθεσης 29/13647/27-11-2015 (αριθμός εισαγωγής στο Συμβούλιο Επικρατείας 432/2016), που 
στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Συμβούλιο Επικρατείας, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε 
η 8-6-2016. 

3. Για την παράστασή μου στο Συμβούλιο Επικρατείας την αμέσως παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 
άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της 
παραπάνω έφεσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρος του Δήμου με πάγια εντολή, η 
εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 8-6-2016 ή σε 
οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο 
Ρόδου, να υποβάλω υπομνήματα και γενικά να προβαίνω σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να απορριφθεί η 
παραπάνω αίτηση ακύρωσης. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε 
εμένα της άδειας να μεταβώ στην Αθήνα στις 7-6-2016 μέχρι 8-6-2016 για να παραστώ στο Συμβούλιο 
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Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της παραπάνω έφεσης, αλλά και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 300 ευρώ 
από το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο, ο οποίος αναφέρεται και προφορικώς σε 
επιμέρους διευκρινίσεις για την ανωτέρω εισήγησή του.     
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/42761/31-5-2016  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Α) Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια αντιμισθία, κ. 
Σαλαμαστράκη Δημητρίου, την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
την 8/6/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να 
εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να υποβάλει υπομνήματα και γενικά να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια  για 
τη συζήτηση της έφεσης της Μαρί Ριβαλάν του Ζακ κατά του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 2615/2015 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η με αριθμό 77/2013 άδεια 
δόμησης, η οποία εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου και κάθε άλλης 
προγενέστερης ή μεταγενέστερης συναφούς πράξης ή παράλειψης. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 
2615/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία απορρίφθηκε η παραπάνω αίτηση 
ακύρωσης. 
 

Β) Εγκρίνει την άδεια μετάβασης στην Αθήνα στις 7/6/2016 μέχρι 8/6/2016 του κ.Σαλαμαστράκη Δημητρίου 
για να παραστεί στην ανωτέρω δίκη. 
 

Γ) Η διάθεση του ποσού για την πραγματοποίηση του ταξιδιού στην Αθήνα έγινε με την  υπ’ αριθμ. 180/2016 

(Α.Δ.Α. 7ΥΗ7Ω1Ρ-ΕΩΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 12
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                   (Απόφ. Αρ.176/2016  (Α.Δ.Α : ΩΙΘ8Ω1Ρ-Γ5Β)   

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και 
συμπλήρωση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού 150.100,00 € (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 

16/42920/31-5-2016) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
με αριθμ. 16/42920/31-05-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό από 23/05/2016, ως κατωτέρω: 
               

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού: 150.100,00€ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α),  

  Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη στις 
19/05/2015 και ώρα 10:00 και του γεγονότος ότι παρήλθε το πενθήμερο που προβλέπει ο νόμος κατά το οποίο 
και δεν κατατεθεί ουδεμία ένσταση, 

Παρακαλούμε όπως : 

1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

2)  Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

3) Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης». 
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(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου, και του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Βασιλώττου 

Κωνσταντίνου) 

 

 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

 

Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.3669/2208, 
άρθρο 22, παρ. 10. 
Σας επισημαίνουμε ότι κατά του Πρακτικού δεν κατατέθηκε ουδεμία ένσταση, μετά και την παρέλευση του 
πενθημέρου που ορίζει ο νόμος και προσωρινός μειοδότης είναι εταιρία «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης:  
 

 

 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς 70.546,99€  (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 23%) ήτοι 
μέση έκπτωση 53%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 
 

Δαπάνη Εργασιών : 42.155,60 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 7.588,01 

Απρόβλεπτα 15% : 7.461,54 

Αναθεώρηση : 150,13 

Σύνολο Ι : 57.355,28 

ΦΠΑ 23% : 13.191,71 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 70.546,99€ 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών του αποτελέσματος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22  και των διατάξεων του άρθρου 27  του Ν. 3669 /08». 
  

 (Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  «προσφορά με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης» ( άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», Προϋπ: 
150.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) 

    

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα ημέρα Πέμπτη στις 19 του 

μηνός Μαϊου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω: 

1) Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως Πρόεδρος  

2) Νικολάκη Μιχαλίτσα,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος (αναπληρώνοντας 

τον Φραντζή Φιλήμων)  

3) Παυλούς Νικόλαος, Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος (αναπληρώνοντας 

τον Διακολιό Βασίλη) 

 

αποτελούντες την νόμιμη Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 25/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 
Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 24/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για 
την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 150.100,00€ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α).  
   

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 53,00% 
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Η επιτροπή προέβη στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 
διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης:  

  

1. ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.- ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 
2. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
3. VAST MAKE IKE  

4. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

5. P & C DEVELOPMENT S.A 

6. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
7. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
8. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
9. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
10. ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

11. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο του καθ' ενός 
διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο αναγραφόταν από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον οποίο 
περιέχονταν κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής 
Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 
προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

     Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους των δικαιολογητικών 
συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα μονόγραψε, 
έλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ  και αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και 
ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες 
οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το 
πρακτικό (αρχικός πίνακας μειοδοσίας - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Η επιτροπή με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/38880/19-05-2016 έγγραφό της προς Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ γραφείο 
Ρόδου αιτήθηκε τον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων. 
Παράλληλα έκανε μέσω διαδικτύου τον έλεγχο γνησιότητας της υπ΄ αριθμόν 1697077/16-03-2016 Εγγυητικής 
Επιστολής Ε.Τ.Α.Α. ΤΣΜΕΔΕ (από το γραφείο Αθηνών), η επιβεβαίωση της οποίας επαληθεύτηκε με την υπ΄ 
αριθμόν 57648/20-05-2016 επιστολή. 

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας των προαναφερθέντων λοιπών εγγυητικών επιστολών έγινε με το υπ΄ 
αριθμόν 16/39578/20-05-2016 έγγραφο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ – Γραφείο Ρόδου. Κατόπιν ολοκλήρωσης των 
προαναφερθέντων ελέγχων η συνεδρίαση έγινε δημόσια και ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι από την συνέχεια της 
διαδικασίας δεν αποκλείεται ουδείς. 

      Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, 
έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του (σύμφωνα με τα πτυχία 
που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα περιληπτικά, και κατά τρόπο που να 
εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, ή το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων 
για τον καθένα από τους ενδιαφερόμενους. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω ελέγχων παρουσιάζεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών δικαιολογητικών). 

Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, ελέγχθηκε η 
πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η ορθότητα 
συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών 
έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα 
γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας.  
      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξήλθαν και η συνεδρίαση έγινε μυστική. Η επιτροπή 
συνεδριάζοντας αποφάσισε για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών 
προσφορών.  

Ουδείς αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διαδικασίας. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο τελικό πίνακα 
μειοδοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ από τον οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 
εταιρίας “ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  
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Κατηγορία  Έκπτωση 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 53,00% 

   

και συνολικό ποσό προσφοράς 70.546,99€ (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 23%) ήτοι 
μέση έκπτωση 53,00%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 42.155,60 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 7.588,01 

Απρόβλεπτα 15% : 7.461,54 

Αναθεώρηση : 150,13 

Σύνολο Ι : 57.355,28 

ΦΠΑ 23% : 13.191,71 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 70.546,99€ 

  

Το αποτέλεσμα αυτό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

του Δήμου Ρόδου στις 23/05/2016 ημέρα Δευτέρα. Στην Ανακοίνωση γνωστοποιείται το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού και ότι το πρακτικό διατίθεται για πέντε (5) ημέρες (έως τις 30/05/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

15:00) για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων και υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παράγραφος θ) 

της Διακήρυξης της Δημοπρασίας». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Φ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
1 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.- ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 42,00% 

2 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 45,00% 

3 VAST MAKE IKE 37,00% 

4 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 28,00% 

5 P & C DEVELOPMENT S.A. 30,00% 

6 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 45,00% 

7 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 53,00% 

8 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. 49,00% 

9 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 20,00% 

10 ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 46,00% 

11 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 51,00% 

 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Φ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
7 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 53,00% 

11 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 51,00% 

8 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. 49,00% 

10 ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 46,00% 

2 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 45,00% 

6 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 45,00% 

1 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.- ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 42,00% 

3 VAST MAKE IKE 37,00% 

5 P & C DEVELOPMENT S.A. 30,00% 

4 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 28,00% 

9 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 20,00% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

 «Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Μετά από τον έλεγχο νομιμοποίησης εκπροσώπησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
δικαιολογητικών συμμετοχής τους, των οικονομικών προσφορών καθώς και του ελέγχου ομαλότητας αυτών, 
που διενεργήθηκε στις 19-05-2016 και ώρα 10:00 στα πλαίσια του διεξαχθέντος  διαγωνισμού του έργου  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Ε. 
ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 150.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) : 
 

1.  Προσήλθαν έντεκα (11) εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
2.  Έγιναν δεκτές οι προσφορές των έντεκα (11) εργοληπτικών επιχειρήσεων 

3. Δεν απορρίφθηκε καμία προσφορά. 
 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όπως φαίνεται στο  πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
προκύπτει ότι Προσωρινή Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της τεχνικής εταιρίας «ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  
 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 53,00% 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς 70.546,99 € (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 23%) 
ήτοι μέση έκπτωση 53,00%. 

Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βρίσκεται στη διάθεση των διαγωνιζομένων, προκειμένου να 
υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις - ενστάσεις εντός πέντε (5)  ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, 
(δηλαδή έως και τις 30/05/2016 και ώρα 15.00). Οι προαναφερθείσες αντιρρήσεις - ενστάσεις πρέπει να 
απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και την 
ισχύουσα νομοθεσία». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 16/42920/31-05-

2016,  

· Την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και 
συμπλήρωση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού 150.100,00 € (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
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Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 53,00% 

και συνολικό ποσό προσφοράς 70.546,99 € (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 23%) 
ήτοι μέση έκπτωση 53,00%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 42.155,60 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 7.588,01 

Απρόβλεπτα 15% : 7.461,54 

Αναθεώρηση : 150,13 

Σύνολο Ι : 57.355,28 

ΦΠΑ 23% : 13.191,71 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 70.546,99€ 

Γ)  Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)              (Απόφ. Αρ.177/2016  (Α.Δ.Α: 60ΘΔΩ1Ρ-ΠΤ4)   

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Εργασίες συντήρησης 
και αναβάθμισης του κτιρίου του συλλόγου τρίτης ηλικίας Κρεμαστής» προϋπολογισμού 81.180,00 € 
(με Φ.Π.Α.23%). 
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 

16/43010/31-5-2016) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. 16/43010/31-05-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό από 
24/05/2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», 

προϋπολογισμού: 81.180,00 € (με Φ.Π.Α 23%). 

                                          

Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη στις 23-05-2016 

και ώρα 10:00 και του γεγονότος ότι παρήλθε το πενθήμερο που προβλέπει ο νόμος, κατά το οποίο δεν 
κατατέθηκε ουδεμία ένσταση, 

Παρακαλούμε όπως: 

1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού, όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

2) Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

3) Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την υπογραφή της σύμβασης». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου, και του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ». 
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    Σας στέλνουμε συνημμένα το Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», 

σύμφωνα με τον Ν.3669/2208, άρθρο 22, παρ. 10. 

Σας επισημαίνουμε ότι κατά του Πρακτικού δεν κατατέθηκε ουδεμία ένσταση, μετά και την παρέλευση του 
πενθημέρου που ορίζει ο νόμος και προσωρινός μειοδότης είναι εταιρία: «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.», με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης:  

 

 

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 46,00 % 

 42,00 % 

 42,00 % 

 41,00 % 

 40,00 % 

          44,00 %  

  50,00 % 

  48,00 % 

  49,00 % 

  50,00 % 

           50,00 % 

  

και συνολικό ποσό προσφοράς  44.535,59 € (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 23%), 
ήτοι μέση έκπτωση 45,14 %. 

 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 
 

Δαπάνη Εργασιών : 26.071,23 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.692,82 

Απρόβλεπτα 15% : 4.614,61 

Αναθεώρηση : 829,14 

Σύνολο Ι : 36.207,80 

ΦΠΑ 23 % : 8.327,79 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 44.535,59 

  

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών του αποτελέσματος, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22  και των διατάξεων του άρθρου 27  του Ν. 3669 /08» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  «προσφορά με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης» ( άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», Προϋπολογισμού: 81.180,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 
    

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα ημέρα Δευτέρα στις 23 του 

μηνός Μαΐου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω: 

4) Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως Πρόεδρος, 
5) Διακολιός Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος,  
6) Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος,  
 

αποτελούντες την νόμιμη Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι 
όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 26/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε 
στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και 
Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», 

προϋπολογισμού 81.180,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α).  
   

Η Επιτροπή προέβη στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την Πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 
διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης:  

  

12. «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

13. «VAST – MAKE I.K.E.» 

14. «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ» 

15. «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.» 

16. «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 

17. «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

18. «ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

19. «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

20. «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο του καθ' ενός 
διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο αναγραφόταν από την Επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον 
οποίο περιέχονταν κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος 
Οικονομικής Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 
προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

     Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους των δικαιολογητικών 
συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως και κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα 
μονόγραψε, έλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ  και αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις 
μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχώρησε όλες τις 
υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος 
συνοδεύει το πρακτικό (αρχικός πίνακας μειοδοσίας - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

    Η επιτροπή με το υπ΄ αρ.: 16/40018/23-05-2016 έγγραφό της προς Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ γραφείο Ρόδου 
αιτήθηκε τον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οκτώ (8) διαγωνιζόμενων.  

Παράλληλα έκανε μέσω διαδικτύου τον έλεγχο γνησιότητας της υπ΄ αριθμόν: 1696763/09-03-2016 

Εγγυητικής Επιστολής Ε.Τ.Α.Α. ΤΣΜΕΔΕ (από το γραφείο Αθηνών) του διαγωνιζόμενου «P. & C. 

DEVELOPMENT S.A.», η επιβεβαίωση της οποίας επαληθεύτηκε με την υπ΄ αρ.: 58603/23-05-2016 

επιστολή. 

    Η επιβεβαίωση της γνησιότητας των προαναφερθέντων λοιπών οκτώ (8) εγγυητικών επιστολών έγινε με 
το υπ΄ αριθμόν: 448/23-05-2016 έγγραφο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ – Γραφείο Ρόδου.  

      Κατόπιν ολοκλήρωσης των προαναφερθέντων ελέγχων η συνεδρίαση έγινε δημόσια και η Πρόεδρος 
ανακοίνωσε ότι από την συνέχεια της διαδικασίας δεν αποκλείεται ουδείς. 

      Στην συνέχεια η Επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, 
έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του (σύμφωνα με τα 
πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα περιληπτικά και κατά 
τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, ή το νόμο περί εκτελέσεως των 
Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους ενδιαφερόμενους. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω ελέγχων 
παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών). 

Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, ελέγχθηκε η 
πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 
ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των 
ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 
αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας.  

      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξήλθαν και η συνεδρίαση έγινε μυστική. Η 
Επιτροπή συνεδριάζοντας αποφάσισε για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών.  

Κατά τους ανωτέρω ελέγχους δεν αποκλείσθηκε κανένας από τους διαγωνιζόμενους. 

     Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο τελικό 
πίνακα μειοδοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, από τον οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η 
προσφορά της εταιρίας: «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 
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Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

46,00 % 

42,00 % 

42,00 % 

41,00 % 

40,00 % 

44,00 % 

50,00 % 

48,00 % 

49,00 % 

50,00 % 

50,00 % 

  

και συνολικό ποσό προσφοράς  44.535,59 € (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 23%), 
ήτοι μέση έκπτωση 45,14 %. 

 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 26.071,23 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.692,82 

Απρόβλεπτα 15% : 4.614,61 

Αναθεώρηση : 829,14 

Σύνολο Ι : 36.207,80 

ΦΠΑ 23 % : 8.327,79 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 44.535,59 

  

Το αποτέλεσμα αυτό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου στις 24-05-2016 ημέρα Τρίτη. Στην Ανακοίνωση γνωστοποιείται το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ότι το πρακτικό διατίθεται για πέντε (5) ημέρες (έως τις 30-05-2016, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00) για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων και υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 4.1 παράγραφος θ) της Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 
 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Φ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
4 21. «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.»  45,14 % 

7 22. «ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 43,42 % 

8 23. «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  40,42 % 

2 24. «VAST – MAKE I.K.E.»  39,07 % 

1 25. «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 38,38 % 

3 26. «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ»  38,03 % 

5 27. «P. & C. DEVELOPMENT S.A.»  33,19 % 

9 28. «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  31,62 % 

6 29. «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 26,00 % 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
α/α 

 
Επωνυμία 

Στοιχεία 
ταυτότητας 

[24.1.4 -  3.3] 

Ενημερό
τητα 

Πτυχίου 
(>=3ης 
Τάξης 

Πτυχίου) 

Πρωτότυπη 
Βεβαίωση 

ΜΕΕΠ 
[23.1.α] 

Περιφέρε
ια 

Άσκησης 
Επαγγέλ

ματος 

Κατασ
τ. 

Εταιρ. 
24.1.4-

3.3 

Υ.Δ. ότι 
είναι 

νόμιμος 
εκπρόσ
ωπος 

[24.1.2] 

Υπεύθυνη 
δήλωση για 

Πιστοποιητικ
ά 

Δικαστηρίου 
[22.1-23.2.2α] 

Υ.Δ μη 
καταδίκ

ης 
22.2 -
23.2.α 

(Διαχειρ
ιστής 

για ΟΕ, 
ΕΕ, 

ΕΠΕ, 
Πρόεδρ

ος & 
Δ.Σύμβο
υλος για 

Α.Ε.) 

Υ.Δ. 
Πειθαρχι

κό 
Παράπτ

ωμα 
22.5-

23.2.2α 

Υ.Δ. 
Ανεκτ
ελέστο

υ 
[22.7-
23.2.2

α] 

Ασφαλιστικές Εισφορές 
( ΙΚΑ κλπ) 

22.3 -23.2.2β 

Υπεύθυνη 
δήλωση 

[ 22.3 -23.2.2β ] 

Πρωτότυπ
η 

Φορολογι
κή 

Ενημερότ
ητα 

22.4 - 
23.2.3γ 

Πιστοποιητικά 
εξόφλησης 

Οικονομικών 
Υποχρεώσεων 
[ 22.6-23.2.2ε ] 

Υπεύθυ
νη 

Δήλωση 
ακριβών 
αντιγρά

φων 
ένα 

προς 
ένα 

[23.2.3] 

Εγγυητική 
[ 24.1 ] 

1.586,21 € 
6 μήνες & 
30 ημέρες 

Φάκελος 
Οικονομι

κής 
Προσφο

ράς 
[ 24.2 ] 

Κοινοπρ
αξία 

[ 24.1.3 ] 

Ε
π

ιχ
εί

ρη
σ

η
ς 

Έ
ργ

ω
ν 

Κ
οι

νο
π

ρ
α

ξί
α

ς 

Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

 
Σ

τε
λε

χώ
ν 

Π
τυ

χί
ου

 

Γ
Ε

Ω
Τ

Ε
Ε

 

Ο
Α

Ε
Ε

 

Α
σφ

άλ
ισ

ης
 

πρ
οσ

ω
πι

κο
ύ 

μ
ε 

εξ
αρ

τη
μέ

νη
  

ερ
γα

σί
α 

Ο
νο

μ
ασ

τι
κά

  
στ

ελ
έχ

ω
ση

 κ
αι

 
ασ

φ
αλ

ισ
μ

έν
οι

 
Τ

Σ
Μ

Ε
Δ

Ε
 

Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

 

Τ
Π

Ε
Δ

Ε
 

Π
Ε

Σ
Ε

Δ
Ε

 

Π
Ε

Δ
Μ

Ε
Δ

Ε
 

Σ
Α

Τ
Ε

 

Τ
Ο

Π
. Σ

Υ
Λ

. 

Τ
Ε

Ε
 

Δ
ή

λω
σ

η
 

Ιδ
ιω

τι
κ

ό 
Σ

υμ
φ

ω
νη

τι
κ

ό  

Υπ. 
Δηλ

. 

Αριθμ
ός 

Τάξη 

Π
τω

χ 

Ε
κ

κ
α

θ
 

Α
να

γκ
. Δ

ια
χ.

 

1. 
 

                               
    

                                

2.                                     

3.  
            

          
     

 
  

 
    

4.                              

5.                                     

6.                                     

7.                                     

8.                                     

9.                                     

Δ.Α. ή “–” : Δεν Απαιτείται     Δ.Υ. : Δεν Υπάρχει 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Φ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
4 30. «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.»  45,14 % 

7 31. «ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 43,42 % 

8 32. «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  40,42 % 

2 33. «VAST – MAKE I.K.E.»  39,07 % 

1 34. «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 38,38 % 

3 35. «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ»  38,03 % 

5 36. «P. & C. DEVELOPMENT S.A.»  33,19 % 

9 37. «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  31,62 % 

6 38. «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 26,00 % 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 «Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

   Μετά από τον έλεγχο νομιμοποίησης εκπροσώπησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των δικαιολογητικών 
συμμετοχής τους, των οικονομικών προσφορών, καθώς και του ελέγχου ομαλότητας αυτών που διενεργήθηκε στις 
23-05-2016 και ώρα 10:00 στα πλαίσια του διεξαχθέντος  διαγωνισμού του έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», προϋπολογισμού 81.180,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α): 

1. Προσήλθαν εννέα (9) εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
2. Έγιναν δεκτές και οι εννέα (9) προσφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων. 
3. Δεν απορρίφθηκε καμία προσφορά. 
 

   Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όπως φαίνεται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
προκύπτει ότι Προσωρινή Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της τεχνικής εταιρίας: «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.», 

με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 
 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

46,00 % 

42,00 % 

42,00 % 

41,00 % 

40,00 % 

      44,00 %  

50,00 % 

48,00 % 

49,00 % 

50,00 % 

      50,00 % 

 

  

και συνολικό ποσό προσφοράς  44.535,59 € (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 23%), ήτοι 

μέση έκπτωση 45,14 %. 

 

  Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βρίσκεται στη διάθεση των διαγωνιζομένων, προκειμένου να 
υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις - ενστάσεις εντός πέντε (5)  ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, (δηλαδή 
έως και τις 30-05-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00). Οι προαναφερθείσες αντιρρήσεις - ενστάσεις πρέπει να 
απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και την 
ισχύουσα νομοθεσία» 
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(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 16/43010/31-05-

2016,  

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης και 
αναβάθμισης του κτιρίου του συλλόγου τρίτης ηλικίας Κρεμαστής» προϋπολογισμού 81.180,00 € (με 
Φ.Π.Α.). 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην τεχνική εταιρεία «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.», με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης: 

 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

46,00 % 

42,00 % 

42,00 % 

41,00 % 

40,00 % 

44,00 % 

50,00 % 

48,00 % 

49,00 % 

50,00 % 

50,00 % 

  

και συνολικό ποσό προσφοράς  44.535,59 € (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 23%), ήτοι 

μέση έκπτωση 45,14 %». 

Γ)  Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                   (Απόφ. Αρ.178/2016  (Α.Δ.Α : 7ΔΞΝΩ1Ρ-Β1Τ) 

Έγκριση όρων προκήρυξης και προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών “Ανάπλαση της 
πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές)”  
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/43412/01-06-2016) 

 
Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/43412/01-06-2016, ως κατωτέρω: 
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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΙΔΕΩΝ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ)» 

Σε συνέχεια της με αρ. 328/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ)», σας 
αποστέλλουμε σχέδιο προκήρυξης και παρακαλούμε για την έγκρισή της.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του 

Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Βασιλώττου Κωνσταντίνου)  

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον Πρόεδρο για τους όρους 
διακήρυξης και προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου 
(Εκατό Χουρμαδιές)», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 16/43412/01-06-

2016,  

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης και προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Ανάπλαση της 
Πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές)» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ, με ανοικτή διαδικασία ως 
κατωτέρω: 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο
 – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ρόδου που είναι και ο κύριος του έργου 

1.2  Η αρμόδια υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό (Διευθύνουσα Υπηρεσία) είναι η Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου. 
Διεύθυνση:  Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών, Τ.Κ. 851 33, Ρόδος, 1ος

 όροφος. 
Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω  στοιχείων και με ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής. 
1.3  H κατάθεση των μελετών των διαγωνιζομένων θα γίνουν στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών (Διευθύνουσα Υπηρεσία):  

Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών, Τ.Κ. 851 33, Ρόδος, 1ος
 όροφος. 

Τηλ:   2241364628 (υπεύθυνη διαγωνισμού, κα Στεργούλα Ζανεττούλλη) 

Fax:   2241364695 

E-mail:  texnikes@rhodes.gr 

Ιστοσελίδα:  www.rhodes.gr 

1.4  Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας 
αρχής www.rhodes.gr και τηλεφωνικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο
 – ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) Της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»  (ΦΕΚ1427/Β΄/16.06.2011) όπως 
τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ. 22186/04-05-2012 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. (ΦΕΚ1494/Β΄/04.05.2012). 
β)Του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α΄), όπως ισχύει 
γ) Του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην 
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α΄) 

δ) Του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄) όπως ισχύει 
ε) Του Π.Δ/τος 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ κλπ» 
(ΦΕΚ 64/Α΄/16.3.2007) όπως ισχύει 
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ζ)  Του Ν 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων >> ,όπως ισχύει σήμερα 

η) Του Ν3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης>> ,όπως ισχύει σήμερα 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο
 – ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ -  ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

3.1  Η  Πλατεία  Χαρίτου  θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 
της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/18-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ. 
22186/04-05-2012 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. (ΦΕΚ1494/Β΄/04.05.2012). 

Πληροί  όλα  τα αναφερόμενα στην απόφαση κριτήρια, δεδομένου ότι η ευρύτερη ιστορική κοινωνική, 
αρχιτεκτονική, και περιβαλλοντική σημασία του όπως και η θέση και η λειτουργία του έχουν σημαντική επίδραση 
στην ποιότητα ζωής της συγκεκριμένης γειτονιάς αλλά και στην ευρύτερη εικόνα και λειτουργία του δημόσιου 
χώρου της πόλης της Ρόδου. Πρόκειται για τη διαμόρφωση - ανάπλαση ιστορικά φορτισμένου κοινόχρηστου 
χώρου παραλιακής περιοχής υπερτοπικής σημασίας. Για το λόγο αυτό, ενδείκνυται η  διενέργεια  αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού όπως αυτό αποφασίστηκε με την αριθμό   328/18-05-16 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου 

3.2  Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας ανοικτός διαγωνισμός ιδεών ενός σταδίου κατά 
την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ο διαγωνισμός 
περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη και είναι  στη κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες 
ειδικότητες. 
3.3  Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τα παρακάτω χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους € 20.000,000 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα κατανεμηθούν ως εξής: 
1ο  Βραβείο  (45% )   € 9.000 (εννέα χιλιάδες ευρώ) 

2ο  Βραβείο  (33% )    € 6.600 (έξη χιλιάδες εξακόσια ευρώ) 

3ο  Βραβείο  (22%)     € 4.400 (τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) 

 Όπως αυτό αποφασίστηκε  με την αριθμό  328/18-05-16    Απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου 

3.4    Φορέας χρηματοδότησης της δαπάνης διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος  
 Ρόδου. Με τη με αριθμό  77/4-4-16.απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης:  
20.000 ευρώ στον Κ.Α. 30-7412.0066  ,Χρηματοδότηση  Ι.Π 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο
 – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η δημιουργία μιας πλήρους πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και 
οικονομική άποψη, για τη νέα διαμόρφωση της πλατείας. H πρόταση οφείλει να συνάδει με τις απαιτήσεις της 
τέχνης και της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού. 
Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της πλατείας, που με τον ιδιαίτερο μνημειακό χαρακτήρα και τις 
χαρακτηριστικές χουρμαδιές της, θα πρέπει να αποδοθεί στους πολίτες ως χώρος ιστορικής μνήμης και σύνδεσης 
παλαιών και νέων μορφών και κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής και τη γειτνίαση με 
το «Νεστορίδειο Μέλαθρον», ξενοδοχεία, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, Casino, αλλά και με το κτίριο του 
ενυδρείου στο βορά του νησιού. 
Η πλατεία ως χώρος περιπάτου, αναψυχής και υποδοχής πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων, θα πρέπει να 
είναι ένας ζωντανός οργανισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο
 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου. Η περιοχή επέμβασης ορίζεται 
από τον περιμετρικό της δρόμο, μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας αυτοκινήτων και συγκεκριμένα από το 
υφιστάμενο ρείθρο του απέναντι πεζοδρομίου της πλατείας και προς το εσωτερικό της, σύμφωνα με το 
Προσάρτημα Α.Οι διαστάσεις του χώρου επέμβασης και του διαγωνισμού (κατά προσέγγιση και 
στρογγυλοποιημένες +,-)στη μεγάλη του διάσταση με κατεύθυνση από νότο προς βορρά, είναι 182,50μ. και στη 
μικρή του διάσταση με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση, είναι 36,10μ. σύμφωνα με το Προσάρτημα Α. 

Ο ευρύτερος χώρος της πλατείας λειτουργεί κυρίως ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων περιμετρικά αυτής, χωρίς 
τέλος στάθμευσης. Υπάρχουν σήμερα τουλάχιστον 100 θέσεις στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, όπως αυτές 
φαίνονται στο Προσάρτημα Β. Η απομάκρυνση ή μη της δυνατότητας στάθμευσης οχημάτων, ειδικά στα όρια 
της πλατείας, θα είναι μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί. Λόγω όμως του μεγάλου προβλήματος θέσεων 
στάθμευσης στην πόλη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τουλάχιστον των 50% των υφιστάμενων θέσεων 
στάθμευσης του χώρου επέμβασης θα πρέπει να διατηρηθούν υπόγεια ή υπέργεια, κατά την κρίση των 
μελετητών. 
Ο χώρος εντός της πλατείας λειτουργεί ως περιστασιακό πέρασμα κατοίκων και επισκεπτών προς ιδιωτικά και 
δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία και γύρω παραλίες. Η πλατεία έχει σήμερα χώρους με πλακόστρωση σε διάφορα 
επίπεδα, φυτεμένα οριοθετημένα παρτέρια, κατασκευές με υγρό στοιχείο, παγκάκια, φωτιστικά, δέντρα, κάδους 
απορριμμάτων, καρτοτηλέφωνα κ.λ.π   
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Η άμεση επαφή του χώρου ανάπλασης με την ευρύτερη περιοχή του ενυδρείου, του προσδίδουν τη δυναμική μιας 
εισόδου στο κέντρο και την πόλη, από τη θάλασσα. 
Η συγκεκριμένη πλατεία είναι από τους σημαντικούς ελεύθερους χώρους στον βορρά της πόλης της Ρόδου και 
είναι περίκλειστη από όλες τις διευθύνσεις, άρα είναι σχετικά προστατευμένη από κακοκαιρίες. 
Οι προτάσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα εξής:   

23 Την αρμονική συνύπαρξη των στοιχείων της πλατείας (δέντρα, σχήμα, μορφή, οπτικές φυγές) με τα 
παλιά και σύγχρονα περιμετρικά κτίρια. 

24 Την ανάγκη πρόβλεψης φωτισμού, για το σύνολο του ελεύθερου χώρου, των παρτεριών αλλά και για την 
ανάδειξη των χαρακτηριστικών δέντρων (χουρμαδιές). 

25 Την ομαλή σύνδεση της διαμόρφωσης της πλατείας, με τα περάσματα προς και από τις γύρω παραλίες. 
26 Την οργάνωση του πρασίνου με τα κατάλληλα για την ιδιαιτερότητα του χώρου και το μικροκλίμα, 

δέντρα και φυτά. 
27 Την ανάγκη σχεδιαστικής πρότασης για την κατασκευή σκιαδίων για τις ιδιωτικές χρήσης αναψυχής 

αλλά και των στοιχείων αστικού εξοπλισμού, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τους μελετητές. 
28 Την επιλογή υλικών επίστρωσης και λοιπών κατασκευών με κριτήρια την φυσική τους προέλευση, τη 

δυνατότητα ανακύκλωσης, την αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες της παράκτιας ζώνης αλλά και την 
εντοπιότητα, διαθεσιμότητα, επάρκεια,  δυνατότητα συντήρησης, οικονομία, κλπ.  

29 Την υπογειοποίηση όλων των υποδομών των δικτύων κοινής ωφελείας, υφιστάμενων και 
προβλεπόμενων. 

30Την σύνδεση της πλατείας με το «Νεστορίδειο Μέλαθρον» ώστε να αποτελεί συνέχειά του ως προς τις 
δράσεις, τις εκδηλώσεις και τις εκθέσεις. 
Οι προτάσεις των διαγωνιζομένων θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη όλους τους ισχύοντες κανονισμούς 
που αφορούν τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και να διέπονται από τις αρχές του “σχεδιασμού 
για όλους” και τις απαιτήσεις του βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο
 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι 
προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύμφωνα με το 
κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/05. Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και 
άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές (χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για οποιαδήποτε καταβολή 
πέραν των προβλεπόμενων βραβείων).  
 

6.2  Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας. 
Αποκλείονται από το Διαγωνισμό: 

· Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του 
προγράμματος του Διαγωνισμού 

· Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής 

· Πρόσωπα που έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δεύτερου βαθμού με 
τα ανωτέρω πρόσωπα 

· Το προσωπικό της Διοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν σήμερα και έως τη λήξη του 
Διαγωνισμού. 

 

6.3 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό έχει ως αυτονόητη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή 
αυτής της προκήρυξης σε όλα της τα σημεία. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο
 – ΒΡΑΒΕΙΑ 

7.1.Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους € 20.000,000 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα κατανεμηθούν ως εξής: 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΣΟ 

1ο  Βραβείο  (45%) € 9.000 (εννέα χιλιάδες ευρώ)  
2ο  Βραβείο  (33% )        € 6.600 (έξη χιλιάδες εξακόσια ευρώ)  
3ο  Βραβείο  (22%)     € 4.400 (τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) 

   

Όπως αυτό αποφασίστηκε  με την αριθμό   328/18-05-16   Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
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Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς 
αυτή να είναι δεσμευτική, να απονείμει επαίνους.   
7.2   Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα από 
αιτιολόγηση, να μην απονείμει το πρώτο ή άλλα βραβεία. 
7.3  Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο το Διαγωνισμό εφ’ όσον διαπιστώσει 
επίπεδο προτάσεων μη ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του. 
7.4  Σε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης με υπαιτιότητα της Διοργανώτριας Αρχής το συνολικό ποσό των 
βραβείων θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, ενώ οι σχετικές μελέτες θα επιστραφούν στους 
διαγωνιζόμενους. 
7.5  Η καταβολή των βραβείων προϋποθέτει την παράδοση στη Διοργανώτρια Αρχή όλων των σχεδίων και 
αρχείων της μελέτης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.  
7.6  Για την καταβολή των βραβείων, οι Μελετητές οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά έγγραφα 
του άρθρου 16 του Ν.3316/2005, έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση,  καθώς και φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο
 – ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

8.1   Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής. 
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής (άρθρο 12, παράγραφος 2 τηςμε 
αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.06.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 
οικ. 22186/04-05-2012 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. (ΦΕΚ1494/Β΄/04.05.2012): 

· Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων που θα επιλεγεί από την Διοργανώτρια Αρχή. 
· Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος –υπάλληλος της διοργανώτριας αρχής και 
· Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με αρ. 

πρωτ.28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με 
κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης. 

Οι κριτές «εκ προσωπικοτήτων» από την Ελλάδα και το εξωτερικό πρέπει να είναι επιστήμονες που διαθέτουν 
ένα τουλάχιστον βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή 
διδάσκοντες αντίστοιχης θέσης σχολών της αλλοδαπής, που να διαθέτουν είτε βραβείο σε διαγωνισμό είτε 
σημαντικό έργο κριτικής σκέψης. 
Οι εκπρόσωποι – υπάλληλοι της διοργανώτριας αρχής πρέπει να έχουν εμπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη και 
εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγωνισμού και γνώση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 
8.2  Η Διοργανώτρια Αρχή συγκροτεί την κριτική Επιτροπή  μετά την επιλογή των μελών της.  Η Επιτροπή 
θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία θα ορίζει και τον γραμματέα της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προτάσεων. Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ΙΒ' του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α') και θα 
αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010. 
8.3  Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής αμείβονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους από τη 
Διοργανώτρια Αρχή. Οι αμοιβές τους ορίζονται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 τουΝ.4024/2011(Α’/226). 
και την κείμενη νομοθεσία. Οι δαπάνες καλύπτονται από πόρους του Δήμου Ρόδου. 
8.4  Η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τόπο που θα παραχωρηθεί από τη Διοργανώτρια Αρχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο
 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1  Ο εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων έχει την δυνατότητα να εγγραφεί σε κατάλογο που τηρεί η 
αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής (ΔΡ), με ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής η οποία θα είναι διαθέσιμη 
στην ιστοσελίδα www.rhodes.gr και η οποία θα αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου (διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση), προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια 
Αρχή για τις απαντήσεις των υποβληθέντων ερωτημάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού. Η 
ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής θα είναι ενεργή από την …………….έως …………… και ώρα 14:00.  Μετά την 
υποβολή της φόρμας θα σταλεί σε κάθε εκπρόσωπο κωδικός με τον οποίο θα μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις και να 
έχει πρόσβαση στο σχετικό χώρο διαβούλευσης που παρέχεται στην ιστοσελίδα. Η μη εγγραφή των 
ενδιαφερομένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Η εγγραφή δεν 
είναι υποχρεωτική αλλά συνίσταται γιατί εάν δεν εγγραφούν δεν θα έχουν πρόσβαση στον χώρο διαβούλευσης.  
9.2  Η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της, τα παρεχόμενα στοιχεία (Τεύχος Φωτογραφικής 

Αποτύπωσης, τοπογραφικό διάγραμμα), καθώς και η φόρμα εγγραφής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του  Δήμου 
Ρόδου και θα παρέχονται ηλεκτρονικά από την ………………. Έως…………….                       
9.3  Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ευθύνη του εκπροσώπου 
ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 10Ο
 –   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ                        

10.1 Η ημερομηνία λήξης υποβολής των  μελετών ορίζεται η  ………….. και  ώρα 14:00. 
10.2   Η υποβολή των μελετών θα γίνει στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής. 
10.3   Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, με το 
ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή 
τους (η ημερομηνία παραλαβής της μελέτης από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δεν θα πρέπει να είναι 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).  
10.4   Σε όλες τις μελέτες θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου. Από την γραμματεία των  
γραφείων, θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του  
συμμετέχοντα ο οποίος αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1 εκ. εκ των οποίων τα οκτώ  
(8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου και την ημερομηνία παραλαβής  
της.  
 

ΑΡΘΡΟ 11Ο
 – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

11.1   Οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι  μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα για το Διαγωνισμό με τον 
κωδικό τους στο χώρο της διαβούλευσης της ιστοσελίδας του Δήμου από …………..έως και τις ………….και 
ώρα  14:00. (διάστημα 20 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης). 
11.2  Η αναθέτουσα αρχή, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει μέσω του χώρου της διαβούλευσης όλους τους 
εγγεγραμμένους εκπροσώπους για τα ερωτήματα που θα υποβληθούν και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά,  
εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.  
11.3  Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσμία παράδοσης θα μετατεθεί κατά χρονικό 
διάστημα όσο και η καθυστέρηση, με άμεση ενημέρωση των εγγεγραμμένων εκπροσώπων. 
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο
 – ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

Καμία παράταση της προθεσμίας υποβολής των μελετών δεν θα δοθεί εκτός της περίπτωσης τυχόν μη τήρησης 
των προθεσμιών του άρθρου 11.3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή  θα ενημερωθούν υποχρεωτικά οι 
εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι. 
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο
 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Τα στοιχεία της μελέτης θα υποβληθούν όπως ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 
13.1   ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  
Κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασής του υπό την μορφή τεύχους 
(DIN A4), που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις 20 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν επεξηγηματικών 
σκαριφημάτων. Η Έκθεση  θα παραδοθεί σε έξι (6) αντίτυπα και  θα περιλαμβάνει τα εξής Στοιχεία Περιγραφής 
Συνολικής Πρότασης: 

1.  Ανάλυση των συνθετικών αρχών, καθώς και των λειτουργικών, αισθητικών, περιβαλλοντικών, 
οικονομικών κριτηρίων βάσει των οποίων συντάχθηκε η πρόταση. 
2.  Περιγραφή της πρότασης σε ότι αφορά: 

·  Το χαρακτήρα της υπό μελέτης περιοχής και τον τρόπο ένταξής της στην άμεση και την 
ευρύτερη περιοχή. 

·  Την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης των στόχων του διαγωνισμού, όπως διατυπώνονται στην 
προκήρυξη και τα συνοδευτικά της τεύχη, αλλά και των ειδικότερων επιδιώξεων που 
διατυπώνει η κάθε ομάδα μελέτης. 

·  Τον τρόπο με τον οποίο η πρόταση φωτισμού θα αναδεικνύει την αρχιτεκτονική μελέτη και τα 
υπάρχοντα στο χώρο στοιχεία. 

·  Τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του χώρου καθώς και τα προτεινόμενα υλικά και τις 
κατασκευαστικές επιλογές που χαρακτηρίζουν την πρόταση. 

1.  Τις βασικές αρχές διαμόρφωσης του πρασίνου με συνεκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης 
και των ιδιαίτερων συνθηκών.  

2.  Τη βιοκλιματική  προσέγγιση της όλης πρότασης. 
3.  Εκτίμηση του συνολικού κόστους του προτεινόμενου έργου και τεκμηρίωση προτάσεων 

εξοικονόμησης αναφορικά με το κόστος υλοποίησης των προτεινόμενων  διαμορφώσεων και 
κατασκευών. 

3.  Σμικρύνσεις και σε μορφή τεύχους (DIN Α3) όλων των σχεδίων που περιλαμβάνονται στις πινακίδες 
της 14.2. Ο Μελετητής είναι ελεύθερος να συμπληρώσει κατά την κρίση του την Έκθεση και να 
περιλάβει στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων, σκίτσα, διαγράμματα ή σκαριφήματα, καθώς και ότι 
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άλλο κρίνει πρόσφορο για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεών του μέσα στον περιορισμό των 
20 σελίδων. 

 

13.2  ΣΧΕΔΙΑ  
 Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει τα ακόλουθα σχέδια της συνολικής πρότασης σε (3) τρεις πινακίδες 
DIN A0. Η σύνθεση και παρουσίαση των πινακίδων της πρότασης είναι ελεύθερη. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να 
υπάρχουν: 

Πινακίδα 1.  Κάτοψη και (4)  όψεις ή τομές της πρότασης σε κλίμακα 1:200  
Πινακίδα 2.  Κατόψεις, όψεις, τομές και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις χαρακτηριστικών σημείων και 

στοιχείων της πρότασης σε κλίμακα επιλογής του μελετητή. 
Πινακίδα 3.  Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, σε μέγεθος της επιλογής του μελετητή. 

Επισημαίνεται ότι δεν θα υποβληθεί μακέτα. 
 

13.3  CD-ROM που θα περιλαμβάνει: 
 1.  Τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων DWG ή συμβατά με Autocad (με  προγενέστερες 

εκδόσεις του  Autocad 2007). 

 2.  Τα σχέδια ή /και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στις πινακίδες. 
 3.  Την Έκθεση περιγραφής της Συνολικής Πρότασης.  
 

13.4  Επισημάνσεις 

1. Οι μελέτες που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιούν το μετρικό σύστημα μέτρησης.    
2. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. 
3. Όλα τα στοιχεία (σχέδια, τεύχη, CD-ROM, κ.λ.π.) των μελετών που θα υποβληθούν, θα είναι στην 

Ελληνική γλώσσα. Κάθε στοιχείο που δε θα είναι στην Ελληνική γλώσσα δεν θα ληφθεί υπόψη από 
την Κριτική Επιτροπή.  

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο
 – ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

14.1   Οι διαγωνιζόμενοι δεν δεσμεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των πινακίδων 
(ελεύθερη χρήση χρώματος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κ.λ.π.). 
14.2   Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν επικολλημένα αποκλειστικά σε πινακίδες, άκαμπτες επίπεδες επιφάνειες, 
DIN A0, 118,8 εκ. Χ 84 εκ. Είναι στην ευχέρεια των Διαγωνιζομένων να καθορίσουν την κατεύθυνση 
παρουσίασης των πινακίδων (οριζόντια ή κάθετα ή συνδυασμός). 
14.3   Οι αποδεκτές μορφές δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στο CD-ROM είναι αρχεία: α) .pdf  για τις 
πινακίδες, β) .tiff ή .jpeg για εικόνες ή φωτογραφίες που τυχόν εμφανίζονται και θα πρέπει υποχρεωτικά να 
δοθούν και σαν ξεχωριστά αρχεία (για τα αρχεία μορφής .tiff ή .jpeg η ανάλυση θα είναι από 300 έως 400 dpi),  

γ) doc για την Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης και δ) DWG ή συμβατά με Autocad (ανώτερη 
έκδοση Autocad 2007) για τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων  
14.4   Το κείμενο που θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης, θα πρέπει να είναι 
σε μορφή επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word 2003 ή νεότερο. 
· Διαμόρφωση σελίδας: Επάνω και κάτω περιθώρια 3,5 εκ. και 3 εκ αντίστοιχα. Δεξιά και αριστερά  περιθώρια 

2,5 εκατοστά. 
· Γραμματοσειρά: Arial 

· Κωδικός Συμμετοχής: O ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΑ: Ο   
κωδικός  αυτός αποτελείται από δέκα (10) ψηφία  ύψους 1εκ.από τα οποία τα  οκτώ (8)  είναι αριθμητικά και 
τα δύο  (2) του λατινικού αλφαβήτου ,  Arial , έντονης γραφής (bold), και τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο 
των πινακίδων και τευχών της μελέτης. 

· Τίτλος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: Σε κάθε σελίδα του τεύχους Arial μεγέθους 12, έντονης γραφής (bold), 

κεφαλαία γράμματα, στοίχιση στο κέντρο. 
· Κείμενο περιγραφής της πρότασης: Arial μεγέθους 12, πεζά γράμματα, πλήρης στοίχιση, διάστιχο μεταξύ των 

γραμμών 1,5 (line spacing: 1,5 lines)  

· Σχήματα – Διαγράμματα – Χάρτες: πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο. 
· Υποσημειώσεις: Οποιαδήποτε πληροφορία τύπου υποσημείωσης θα πρέπει να εμφανίζεται στο τέλος του 

κειμένου (endnote) και σε καμία περίπτωση στο κάτω μέρος των σελίδων του κυρίως κειμένου (footnote). Οι 
υποσημειώσεις θα έχουν την ίδια μορφή με το κείμενο. 

14.5  Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 16 για τη σήμανση της μελέτης είναι υποχρεωτικά για όλους τους 
Διαγωνιζομένους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.  
14.6   Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των  υποχρεωτικών στοιχείων, (έκθεση, παράρτημα 
έκθεσης και σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 14 της παρούσας Προκήρυξης),  δεν θα ληφθεί υπ’ όψη. 
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ΑΡΘΡΟ 15Ο
 – ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Κάθε Μελέτη που θα υποβληθεί πρέπει να σημαίνεται με ένα μόνο χαρακτηριστικό κωδικό, χωρίς ψευδώνυμο. Ο 
κωδικός αυτός θα αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, (8) αριθμητικών και (2) λατινικών ύψους 1εκ. και θα 
τοποθετηθεί στο επάνω δεξιό άκρο των πινακίδων και των τευχών της μελέτης. Δεν επιτρέπεται, επί ποινή 
αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος του αποστολέα ακόμα και στα τυχόν συνοδευτικά παραστατικά όταν η 
αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή άλλης εταιρείας.  
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο
 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

16.1   Η όλη εργασία θα παραδοθεί συσκευασμένη με χαρτί χρώματος καφέ σε ένα μόνο αδιαφανές δέμα, στην 
εξωτερική πλευρά του οποίου θα βρίσκεται επικολλημένη σελίδα Α4 όπου αντί ψευδωνύμου θα αναγράφονται ο 
χαρακτηριστικός αριθμός σήμανσης και η διεύθυνση παραλήπτη, δηλαδή: 
«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 

« Δ Η Μ Ο Σ  Ρ Ο Δ Ο Υ -  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ» 

 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΧΑΡΙΤΟΥ (ΕΚΑΤΟΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ )» 

  Οδός: Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών, Τ.Κ. 851 33, Ρόδος, 1ος
 όροφος. 

16.2    Κάθε ομάδα διαγωνιζομένων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από την Έκθεση (Α4) σε 6 
αντίγραφα, τις τρεις (3) πινακίδες με τα σχέδια της πρότασης και το CD – ROM , ένα Φάκελο κλειστό, αδιαφανή 
ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον ίδιο με την μελέτη ενδεικτικό αριθμό σήμανσης. Στο φάκελο 
αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο:  

α) Σε Α4 χαρτί, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας, και  η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός συμμετοχής, 
β)  Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και  αποδεικτικά της εγγραφής κάθε 
συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 14 του Ν. 3316/05.Προκειμένου για φοιτητές, βεβαίωση από τη σχολή τους 

γ) Δικαιολογητικά φορολογικής  και ασφαλιστικής ενημερότητας (πλην  φοιτητών) 
δ)  Υπεύθυνη δήλωση κάθε συμμετέχοντα μελετητή, που συντάσσεται σύμφωνα με το προσάρτημα 1 της 
παρούσας, ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του σύμφωνα με το  άρθρο 16 του Ν. 3316/05, 
ε)  Όταν πρόκειται για ομάδα μελετητών του ίδιου επιστημονικού αντικειμένου, πρέπει να αναφέρονται 
με υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από όλους, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας στα 
χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης  

16.3   Εάν η ομάδα των διαγωνιζομένων αποδέχεται την επώνυμη έκθεση της μελέτης της σε περίπτωση που 
δεν διακριθεί, θα υποβάλει σχετική ενυπόγραφη δήλωση όλων των μελών της μέσα στο παραπάνω δέμα, σε 
χωριστό σφραγισμένο  φάκελο που θα σημανθεί με τον αριθμό της μελέτης και θα φέρει κάτω αριστερά την 
ένδειξη «αποδοχή αποσφράγισης». 
 

ΑΡΘΡΟ 17Ο
 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της μελέτης μέχρι την παραλαβή της από τον Δήμο Ρόδου. Τα τυχόν 
ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον Διαγωνιζόμενο. Η Διοργανώτρια Αρχή δεν είναι 
υπεύθυνη για καθυστερήσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 18Ο
 – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει γνώση του περιεχομένου των μελετών που υποβλήθηκαν μετά την εκπνοή της 
προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους, παραλαμβάνοντας τις μελέτες από τον Δήμο Ρόδου. 
 

ΑΡΘΡΟ 19Ο
 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψιν ο βαθμός προσέγγισης στους στόχους που έχουν τεθεί 
και κυρίως ως προς: 

-   τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης. 
-   τη διασφάλιση του κοινόχρηστου, υπερτοπικού και δημόσιου χαρακτήρα του χώρου. 
-   την αναβάθμιση της εικόνας όλης της περιοχής. 
-  την πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και την οικονομία υλοποίησης της πρότασης. 
-  την αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων των γύρω αρχιτεκτονικών στοιχείων ενδιαφέροντος και των 

σύγχρονων χρήσεων και απαιτήσεων ώστε η περιοχή μελέτης να αποτελέσει ζωντανό μέρος του 
οργανισμού της πόλης. 
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ΑΡΘΡΟ 20Ο
 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

20.1  Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει όταν υπάρχει ολομέλεια παρουσία γραμματέα. Η 
 διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό ανά συνεδρίαση και ένα τελικό  συγκεντρωτικό 
και συνοπτικό πρακτικό.   
20.2  Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει ύστερα από πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας για κρίση το 
αργότερο σε 15 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των μελετών. 
20.3   Στο 1ο

 στάδιο θα εξετάσει την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. Κατά την πρώτη 
συνεδρίασή της θα γίνει η αποσφράγιση των δεμάτων από την Κριτική Επιτροπή, ο έλεγχος της  έγκυρης 
υποβολής και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, στο οποίο θα αναγράφονται τα παραληφθέντα στοιχεία κάθε μίας 
μελέτης.   
Οι σφραγισμένοι Φάκελοι που περιέχουν τα ονόματα των διαγωνιζομένων θα μονογραφηθούν και θα 
συσκευασθούν σε δέμα που θα σφραγισθεί, θα μονογραφηθεί και θα φυλαχτεί με ευθύνη της αρμόδιας 
Υπηρεσίας. Το δέμα με τους Φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής μετά την υπογραφή 
του Πρακτικού της αξιολόγησης και κατάταξης των μελετών. 
20.4  Στο 2ο

 στάδιο η Κριτική Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση όλων των μελετών που πληρούν τα 
τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης και στην αιτιολογημένη κατάταξή τους κατά σειρά  επιτυχίας, 
καταγράφοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μελέτης.  
 20.5  Στο 3ο

 στάδιο, εάν μετά την αποσφράγιση των φακέλων για τη διαπίστωση των βραβευμένων 
 μελετητών, αποδειχθεί ότι ο συντάκτης μίας από τις βραβευθείσες μελέτες δεν είχε δικαίωμα 
συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τη θέση της μπορεί να καταλάβει η  επόμενη στη σειρά κατάταξης μελέτη εφ’ όσον 
κριθεί επαρκής.   
20.6  Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη 
Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης. 
20.7   Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε 5 ημερολογιακές μέρες από την αποσφράγιση 
των μελετών. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής 
(μέχρι και το διπλάσιο του παραπάνω χρόνου) μόνο σε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων. 
 

ΑΡΘΡΟ 21Ο
 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΒΟΛΗ 

21.1   Το  αποτέλεσμα  του Διαγωνισμού, αφού επικυρωθεί, θα αναρτηθεί στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

και θα κοινοποιηθεί στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων.   
21.2   Η Διοργανώτρια Αρχή εκτός από την ανάρτηση των μελετών που διακρίθηκαν στην ιστοσελίδα της, θα 
οργανώσει έκθεση με τις υποβληθείσες Μελέτες. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε ειδική αίθουσα που θα 
ορίζεται στην ανακοίνωση δημοσιοποίησης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού με είσοδο ελεύθερη στο κοινό.   

21.3  Στις βραβευμένες μελέτες θα σημειώνονται και τα ονόματα των μελετητών που τις εκπόνησαν. Επίσης 
θα σημειώνονται τα ονόματα όσων μελετητών επιθυμούν να άρουν την ανωνυμία τους με σχετική τους δήλωση 
σε φάκελο με ένδειξη «αποδοχή αποσφράγισης»  
(βλ. 16.3 της παρούσης ) 
 

ΑΡΘΡΟ 22Ο
 – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

22.1   Οι μελέτες που δεν θα βραβευθούν ή εξαγορασθούν, παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους, μέσα σε 
ένα μήνα από τη λήξη της έκθεσης των μελετών. Η παραλαβή θα γίνει με την  προσκόμιση της απόδειξης 
παραλαβής της μελέτης που χορηγήθηκε ή της απόδειξης του Ταχυδρομείου ή της ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών 
στην οποία πρέπει να γράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός της.  
22.2   Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια Αρχή για τη 
φύλαξη ή απώλεια των μελετών που δεν βραβεύθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 23Ο
 – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

23.1    Γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική.  
23.2    Κάθε στοιχείο που δε θα είναι στην Ελληνική γλώσσα δεν θα ληφθεί υπόψη από την Κριτική 
Επιτροπή.  
 

ΑΡΘΡΟ 24Ο
 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

24.1  Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
12 του Ν.3316/05 όπως ισχύει. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής  και αποστέλλεται 
ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, του Πράσινου Ταμείου και του ΥΠΕΚΑ.  
24.2   Η δαπάνη της πιο πάνω δημοσίευσης θα βαρύνει την διοργανώτρια αρχή.   
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24.3   Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με τα ονόματα των διαγωνιζομένων που έλαβαν βραβείο, 
δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και επίσης αποστέλλονται προς δημοσίευση 
από το Δήμο Ρόδου στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ, του ΥΠΕΚΑ και του Πράσινου Ταμείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 25Ο
  –  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

25.1   Η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας των συμμετεχόντων μελετητών στο Διαγωνισμό διέπεται  από 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της Απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ.  με αρ. 26804/2011(ΦΕΚ 1427/Β΄/16-6-2011). 

25.2 Στον παρόντα διαγωνισμό η Διοργανώτρια Αρχή, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις βραβευμένες 
προτάσεις που αφορούν στον αστικό εξοπλισμό και λοιπά επιμέρους στοιχεία και σε άλλα έργα,  ως πρότυπα 
πολλαπλής εφαρμογής. 
25.3   Το υλικό των προτάσεων που θα βραβευθούν και θα εξαγορασθούν, περιέρχεται  στην κυριότητα της 
Διοργανώτριας Αρχής, η οποία δύναται κατά την κρίση της να το διαθέσει και σε άλλους φορείς. 
25.4    Η επίλυση τυχόν διαφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 της  
απόφασης με αρ. 26804/2011(ΦΕΚ 1427/Β΄/ 16-6-2011). 

 

ΑΡΘΡΟ 26Ο
 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

26.1   Παραλαβή της  Προκήρυξης με τα προσαρτήματά της,  και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία (Τεύχος 

Φωτογραφικής Αποτύπωσης, τοπογραφικό διάγραμμα), μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους από 
…………….. έως …………………… και ώρα 14:00. 
26.2  Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ερωτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες έως 
……………. και ώρα 14:00. 
26.3   Η Διοργανώτρια Αρχή είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει σε όλους τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους τα 
ερωτήματα που θα υποβληθούν και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά, εντός 10 ημερών από τη λήξη της 
οριζόμενης στην παράγραφο 26.2 προθεσμίας, ήτοι  μέχρι την …………… . 
26.4   Καταληκτική προθεσμία υποβολής των μελετών ορίζεται η ………………..και ώρα 14:00.  
 

ΑΡΘΡΟ 27ο  – ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 

Η συμμετοχή των μελετητών στον Διαγωνισμό έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις 
αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης. 

 

Προσάρτημα 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

                                           Άρθρου 9.2 της Προκήρυξης 

1. Προκήρυξη με τα προσαρτήματα της (.pdf) 

2. Τεύχος Φωτογραφικής Αποτύπωσης (.pdf)   

3. Τοπογραφική Αποτύπωση περιοχής (.dwg)  
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Προσάρτημα 

Α
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Προσάρτημα Β 
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ΘΕΜΑ 15ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                (Απόφ. Αρ.179/2016  (Α.Δ.Α : ΩΠ7ΚΩ1Ρ-Ο5Η) 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος της κ. Χατζησταματίου Κυριακής του Δημητρίου για ταμειακή 
διευκόλυνση των οφειλών της, σύμφωνα με το αρθρ. 170 παρ. 1 Ν. 3463/2006 και του αρθρ. 48  
Ν.4257/2014. 
 
       Ο Πρόεδρος ενημερώνει προφορικά τα μέλη της επιτροπής, ότι από Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου 
ζητήθηκε να συζητηθεί ένα αίτημα της κ. Χατζησταματίου Κυριακής του Δημητρίου για ταμειακή διευκόλυνση 
των οφειλών της.  

Αμέσως μετά καλεί τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής 

· Την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114 ) η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του 
Ν.4257/2014, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ταμειακή διευκόλυνση των οφειλών της κ. Χατζησταματίου Κυριακής του Δημητρίου, για το 
σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της και η ρύθμιση να γίνει σε  δώδεκα (12) δόσεις,  με προκαταβολή τις δύο 
(2) πρώτες. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο            (Απόφ. Αρ.180/2016  (Α.Δ.Α : 7ΥΗ7Ω1Ρ-ΕΩΑ) 

Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις διαθέσεις πιστώσεων οικ. έτους 
2016 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/41046/25-05-2016 ορθή επανάληψη) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. Ορθή επανάληψη 2/41046/26-05-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας για ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις   διαθέσεις  
πιστώσεων οικονομικού έτους 2016, βάση των κοινοποιημένων εισηγήσεων.  
 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος 
Α΄],  η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την ανατροπή και διάθεση πιστώσεων έτους 2016. 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες  για την διάθεση και την ανατροπή των ποσών, οι 
οποίοι αντιστοιχούν σε ταυτάριθμες προτάσεις σύμφωνα την κοινή εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) του 
ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών: 
 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2016 
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Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ : 

 

1 

 

 

Έργο  

 

61-7341.0001 

 

Μετατροπή  υφιστάμενου κτιρίου σε 

κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. 
Σορωνής  

 

-60.000,00 

 

 

 

 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΩΣ 
ΚΑΤΩΘΙ : 

 

1 

 

 

Έργο 

 

61-7341.0001 

 

Μετατροπή  υφιστάμενου κτιρίου σε 
κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 

δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής 

 

122.600,00 

 

2 

 

Έργο 

 

64-7333.0005 

Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11, 25/11, 4/12-2013 σε Δημοτικές 
Ενότητες της Ρόδου (Αποκατάσταση 
παραλιακού δρόμου Κρεμαστής και 

παραπλεύρων οδών στην Δ. Κ. 
Κρεμαστής ) 

 

87.410,00 

 

3 

 

Έργο 

 

64-7333.0010 

Αποκατάσταση ζημιών από της θεομηνίες 
στις 22/11/2013 , 25/11/2013 και 

4/12/2013 σε Δημοτικές ενότητες της 
Ρόδου  ( Στη Δημοτική Κοινότητα 

Λίνδου ) 

 

121.645,00 

 

4 

 

Συντήρηση 

 

70-6262.0003 

Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης 
( Μπάρες , υπολογιστές ) 

 

20.000,00 

 

5 

 

Εισφορές 

 

20-6054.0001 

Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού 

 

2.500,00 

 

6 

 

Εισφορές 

 

20-6052.0001 

Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων 
Αορίστου χρόνου 

 

7.500,00 

7 Εισφορές 
 

20-6051.0001 

Εργοδοτικές Εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων 

 

3.000,00 

 

8 

 

Εγγυήσεις 

 

00-6813.0001 
Λοιπές εγγυήσεις 

 

50.000,00 

 

9 

 

Τόκοι 
 

00-6823.0001 
Τόκοι υπερημερίας χρήσης 

 

200.000,00 

 

10 

 

 

Αποζημίωση 

 

40-7421.0005 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Αγίων Αποστόλων – Ασγούρου , μετά 
από αίτημα της κ. Ελένης Ανδρεάδη 

 

24.648,00 

 

11 

 

 

Αποζημίωση 

 

40-7421.0006 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 
Σορωνής, ιδιοκτησίας Διακοσταυριανού  

Ελένης χήρα Μιχαήλ Σαββάκη 

 

9.784,00 
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12 

 

 

Οδοιπορικά 

 

10-6422.0001 

 

Μετακίνηση νομικού συμβούλου κ. 
Δημητρίου Σαλαμαστράκη προκειμένου 
να παραστεί στο συμβούλιο Επικρατείας 

για υπόθεση του Δήμου Ρόδου 

 

300,00 

 

13 

 

 

 

Έργο 

 

30-7336.0019 

Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων 
ονοματοθεσίας οδών εντός σχεδίου 
πόλεως Ρόδου και σε οικοδομικούς 

Συνεταιρισμούς 

 

10.000,00 

 

14 

 

 

Έργο 

 

30-7336.0015 

Διαμόρφωση χώρου πανελλήνιας 
έκθεσης Κρεμαστής 

 

3.500,00 

15 
Έκδοση 

εγγυητικών 

 

00-6813.0002 

Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη 
συμμετοχή κοινωνικών δομών σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

 

35.000,00 

16 Δαπάνη 10-6072.0001 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού 
 

1.000,00 

 

Η παρούσα αποτελεί συγκεντρωτική κατάσταση βάσει αιτημάτων των υπηρεσιών που αιτούνται για έγκριση 
διάθεσης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή, όπως επίσης και από αποφάσεις αναμορφώσεων 
προϋπολογισμού .  
Παρακαλούμε να ληφθούν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 
(Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο, επιπροσθέτως, προβλέπει 
(άρθρο 4 παρ. 1β & 5 Π.Δ. 113/2010), τις αναλήψεις για συγκεκριμένους λόγους και περιπτώσεις.  

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και της 

Προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω εγγραφών θα πρέπει απαραιτήτως να 
συμπεριληφθούν και οι κάτωθι, όπως αυτές προτείνονται από τον ίδιο, προφορικώς, οι οποίες διαπιστώθηκε από 
την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν συμμετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ κρίνονται άμεσα αναγκαίες να εγκριθούν 
συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρόδου. Η κατάσταση των εγγραφών αυτών ακολουθεί:    
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΓΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ           
ως κάτωθι: 

 

1 

 

Έργο 
64-7333.0003 

Αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία 
του Δεκεμβρίου 2012 του οδικού δικτύου 

του Δήμου Ρόδου 

 

-58.723,26 

 

2 

 

Συντήρηση 
10-6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού -114.000,00 

 

 

 

 
 ΣΥΝΟΛΟ -172.723,26 € 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 
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Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ           ως 
κάτωθι: 

1 Έργο 30-7324.0011 
Ανακατασκευή και κατασκευή νέων 
πεζοδρομίων στην πόλη της Ρόδου 

21.500,00 

2 Έργο 30-7413.0020 

Καταγραφή δικτύου δημοτικού φωτισμού – 

φωτιστικών , βελτιστοποίηση , μέτρηση και 
εξοικονόμηση ενέργειας Δήμου Ρόδου 

60.000,00 

3 Έργο 30-7413.0019 

Καταγραφή δημοτικών μετρητών ρεύματος 
Νήσου Ρόδου και υποβολή πρότασης 

ενεργειακής εξοικονόμησης 

20.000,00 

4 Προμήθεια 15-7135.0017 
Προμήθεια ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού 

κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας 
7.000,00 

5 Μελέτη 
 

30-7412.0054 

Υδραυλική μελέτη τάφρου Προφήτη Ηλία 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου 

17.720,00 

6 Μελέτη 
 

30-7412.0055 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
υδραυλικής μελέτης τάφρου Προφήτη Ηλία 

αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου 

17.720,00 

7 Έργο 30-7412.0056 
Βελτίωση συμβολής ρεμάτων Λιβαδιών – 

Μαγκαφά – Μακρώνα στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου 
17.720,00

1
 

8 Μελέτη 30-7412.0062 

Μελέτες Λιμενικών  Έργων για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην περιοχή 

Στεγνών  Αρχαγγέλου (από εστιατόριο 
Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί ) 

11.070,00 

9 Μελέτη 30-7412.0063 

Μελέτες Υδραυλικών Έργων για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην περιοχή 

Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο 
Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιόνι ) 

2.460,00 

10 Μελέτη 30-7412.0064 

Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην περιοχή 

Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο 
Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί ) 

17.220,00 

11 Μελέτη 30-7412.0065 

Περιβαλλοντικές μελέτες για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην περιοχή 

Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο 
Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιόνι ) 

12.300,00 

12 Έργο 15-7326.0026 
Κατασκευή τοιχείου για την προστασία του 

γηπέδου 5Χ5 της Δ.Κ. Πυλώνας 
12.600,00 

13 Επιχορήγηση 
00-6715.0001 

 

 

Οργανισμός Πρόνοιας Δ.Ο.Π. 
50.000,00 

14 Καταβολή 
00-6733.0001 

 

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε 
άπορους δημότες 

20.000,00 

15 
 

Εισφορές 
10-6054.0001 Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτου προσωπικού 4.500,00 

16 Μελέτη 

 

15-7413.0002 

 

Γεωτεχνική Μελέτη – έρευνα στο 
Νηπιαγωγείο Μαριτσών  ( Ι. Π . ) 

13.000,00 
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17 Χορήγηση 10-6011.0002 

Χορήγηση ειδικής παροχής του Ν. 2646/98 
άρθρο 22 ( επίδομα παραπληγίας – 

τετραπληγίας ) 
6.500,00 

18 Επιχορήγηση 00-6718.0005 

Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη 
κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής 
Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου. 

16.652,48 

19 Επιχορήγηση 00-6715.0003 
Επιχορήγηση ΔΟΠΑΡ ( Δημοτικός 

Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου ) 
100.000,00 

20 Προμήθεια 70-6699.0002 
Προμήθεια αναλώσιμων για την περισυλλογή 

και φύλαξη αδέσποτων ζώων 
6.000,00 

21 Έργο 30-7326.0067 
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση 

Γέμπωλος – Λάερμα 
12.300,00 

22 Έργο 30-7326.0069 
Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην 

περιοχή ΛΟΘΙΑΡΙΚΑ Λάρδου 
12.300,00 

23 Έργο 30-7333.0085 
Κατασκευή κουνέτων  σε αγροτικούς δρόμους 

στην Δ.Ε. Ρόδου 
12.300,00 

24 Έργο 30-7333.0086 
Κατασκευή κουνέτων σε αγροτικούς δρόμους 

στην Δ.Ε. Λινδίων 
12.300,00 

25 Έργο 15-7331.0034 
Συντήρηση – Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου 

Ψίνθου 
12.300,00 

26 Έργο 30-7326.0068 
Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην 

Περιοχή Πεύκη – Λίνδου 
12.300,00 

27 Μετακίνηση 

 

70-6422.0001 

 

 

Έξοδα μετακίνησης του υπαλλήλου του 
Γραφείου Πολιτικής προστασίας κ. Ηλία 
Αργύρη προκειμένου να συμμετάσχει στο 

συνέδριο με τίτλο “ SaveEvros 2016“ 

750,00 

28 Επιχορήγηση 00-6736.0001 
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 

και σωματεία 
130.000,00 

29 
 

Έξοδα 
00-6431.0001 

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήμου 

8.000,00 

 

30 

Διαφημιστικό 
υλικό 

00-6431.0002 
Διαφημιστικό υλικό για την προβολή του 

Δήμου 
15.000,00 

 

31 

Τουριστική 
Προβολή 

00-6431.0003 
Δημιουργία ιστοσελίδας για τουριστική 

προβολή του Δήμου 
5.000,00 

 

32 
Δαπάνες 00-6432.0001 

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό 

15.000,00 

 

33 

Τιμητικές 
διακρίσεις 

00-6433.0001 

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 

αντιπροσωπειών 

15.000,00 

34 Συμμετοχές 00-6441.0001 
Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και 

διαλέξεις 
7.135,00 

 

35 
Διοργάνωση 00-6442.0001 

Διοργάνωση συνεδρίων  συναντήσεων και 
διαλέξεων 

13.000,00 

36 
 

Δαπάνες 
00-6443.0001 

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών 

15.000,00 

 

37 
Έξοδα 00-6444.0001 Έξοδα αδελφοποιήσεων 3.000,00 

 

38 
Διοργάνωση 70-6471.0001 Διοργάνωση παγκόσμιας ημέρας τουρισμού 6.000,00 

 

39 
Διοργάνωση 70-6471.0002 Διοργάνωση ημέρας Θαλάσσης 4.000,00 

 Διοργάνωση 70-6471.0003 Διοργάνωση ημέρας γαστρονομίας 5.000,00 
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40 

 

41 
Διοργάνωση 70-6471.0004 Διοργάνωση Press Trips & Fam Trips 2.000,00 

 

42 
Μελέτη 70-7413.0008 

Μελέτη χαρτογράφησης και σήμανσης 
πεζοπορικών  και ποδηλατικών διαδρομών 

10.000,00 

 

43 
Σχεδιασμός 00-6431.0004 

Σχεδιασμός λογότυπου και τουριστικού 
οδηγού 

5.000,00 

 

44 
Δημιουργία 00-6431.0005 

Δημιουργία προωθητικών video spots για τη 
Ρόδο , προωθητικές φωτογραφήσεις της Ρόδου 
και φωτογραφική  κάλυψη όλων των δράσεων 

του Δήμου Ρόδου 

10.000,00 

45 Προμήθεια 
10-6611.0002 

 

Προμήθεια λευκωμάτων  Ρόδου 

 
10.000,00 

46 
 

Προμήθεια 
70-7134.0002 Προμήθεια  Λογισμικών 6.600,00 

 

47 
Οδοιπορικά 15-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση για την 
μετακίνηση της υπαλλήλου Καραγιάννη  

Χριστίνας στις 7/6/2016 στην Αθήνα για την 
ημερίδα  ¨Ενημέρωση και συντονισμός των 
ενεργειών των Δήμων για τη λειτουργία των 

δομών που χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ 
2014-2020 στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 

9 των ΠΕΠ¨ 

250,00 

48 Απαλλοτριώσεις 40-7421.0001 

Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για 
ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης για τη 

διάνοιξη της οδού Καμείρου, ποσού 50.000€ 
για αποζημίωση τμημ. ιδιοκτησίας 

κ.Ελευθερίας συζ. Γεωργίου Κρητικού το 
γένος Εμμ. Κουκιαΐνη και 90.000€ για 

αποζημίωση τμήμ. Ιδιοκτησίας Σεβαστής συζ. 
Δημητρίου Κρητικού το γένος Εμμ. Κουκιαΐνη 

140.000€ 

  ΣΥΝΟΛΟ  933.497,48 € 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ           
ως κάτωθι: 

1 Συντήρηση 10-6266.0001 
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  για το 

έτος 2016 το ποσό των 114.000,00 € και για 
το έτος 2017 το ποσό των 76.000,00 € 

2016 / 114.000,00 € 

2017 / 76.000,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 190.000,00 €  

 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. ορθή επανάληψη 2/41046/26-05-2016 

· την προφορική εισήγηση του προέδρου για τις συμπληρωματικές εγγραφές  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
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Α. Εγκρίνει τις ανατροπές των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και τις διαθέσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 
2016, οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσμεύουν τις 
επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π. 
19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών, 
βάσει της προαναφερόμενης προφορικής πρότασης του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως ακολούθως: 
 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

 

 

1 

 

 

Έργο 

 

61-7341.0001 

 

Μετατροπή  υφιστάμενου κτιρίου σε 
κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. 
Σορωνής 

 

-60.000,00 

 

2 
 

Έργο 
64-7333.0003 

Αποκατάσταση ζημιών από την 
θεομηνία του Δεκεμβρίου 2012 του 
οδικού δικτύου του Δήμου Ρόδου 

 

-58.723,26 

3 
 

Συντήρηση 
10-6266.0001 

 

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 

 

-114.000,00 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΥΨΟΥΣ ΩΣ 
ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Έργο 

 

61-7341.0001 

 

Μετατροπή  υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής 

βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής 

 

 

122.600,00 

 

2 

 

Έργο 

 

64-7333.0005 

Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 22/11, 
25/11, 4/12-2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου 

(Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Κρεμαστής 
και παραπλεύρων οδών στην Δ. Κ. Κρεμαστής ) 

 

87.410,00 

 

3 

 

Έργο 

 

64-7333.0010 

Αποκατάσταση ζημιών από της θεομηνίες στις 
22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε 

Δημοτικές ενότητες της Ρόδου  (Στη Δημοτική 
Κοινότητα Λίνδου ) 

 

121.645,00 

 

4 

 

Συντήρηση 

 

70-6262.0003 

Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης (Μπάρες, 
υπολογιστές ) 

 

20.000,00 

 

5 

 

Εισφορές 

 

20-6054.0001 
Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτου προσωπικού 

 

2.500,00 

 

6 

 

Εισφορές 

 

20-6052.0001 

Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου 

 

7.500,00 

7 

 
Εισφορές 

 

20-6051.0001 

 

Εργοδοτικές Εισφορές μονίμων υπαλλήλων 3.000,00 

 

8 

 

Εγγυήσεις 

 

00-6813.0001 
Λοιπές εγγυήσεις 

 

50.000,00 

 

9 

 

Τόκοι 
 

00-6823.0001 
Τόκοι υπερημερίας χρήσης 

 

200.000,00 
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10 

 

 

Αποζημίωση 

 

40-7421.0005 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 
πράξης εφαρμογής περιοχής Αγίων Αποστόλων – 

Ασγούρου , μετά από αίτημα της κ. Ελένης 
Ανδρεάδη 

 

24.648,00 

 

11 

 

 

Αποζημίωση 

 

40-7421.0006 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 
πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής  , ιδιοκτησίας 
Διακοσταυριανού  Ελένης χήρα Μιχαήλ Σαββάκη 

 

9.784,00 

 

12 

 

 

Οδοιπορικά 

 

10-6422.0001 

Μετακίνηση νομικού συμβούλου κ. Δημητρίου 
Σαλαμαστράκη προκειμένου να παραστεί στο 

συμβούλιο Επικρατείας για υπόθεση του Δήμου 
Ρόδου 

 

300,00 

 

13 

 

 

 

Έργο 

 

30-7336.0019 

Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων 
ονοματοθεσίας οδών εντός σχεδίου πόλεως Ρόδου 

και σε οικοδομικούς Συνεταιρισμούς 

 

10.000,00 

 

14 

 

 

Έργο 

 

30-7336.0015 

Διαμόρφωση χώρου πανελλήνιας έκθεσης 
Κρεμαστής 

 

3.500,00 

15 
Έκδοση 

εγγυητικών 

 

00-6813.0002 

Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή 
κοινωνικών δομών σε συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

 

35.000,00 

16 Δαπάνη 10-6072.0001 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού 
 

1.000,00 

17 Έργο 30-7324.0011 
Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων 

στην πόλη της Ρόδου 
21.500,00 

18 Έργο 30-7413.0020 

Καταγραφή δικτύου δημοτικού φωτισμού – 

φωτιστικών , βελτιστοποίηση , μέτρηση και 
εξοικονόμηση ενέργειας Δήμου Ρόδου 

60.000,00 

19 Έργο 30-7413.0019 

Καταγραφή δημοτικών μετρητών ρεύματος Νήσου 
Ρόδου και υποβολή πρότασης ενεργειακής 

εξοικονόμησης 

20.000,00 

20 Προμήθεια 15-7135.0017 
Προμήθεια ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού 

κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας 
7.000,00 

21 Μελέτη 
 

30-7412.0054 

Υδραυλική μελέτη τάφρου Προφήτη Ηλία 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

17.720,00 

22 Μελέτη 
 

30-7412.0055 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
υδραυλικής μελέτης τάφρου Προφήτη Ηλία 

αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

17.720,00 

23 Έργο 30-7412.0056 
Βελτίωση συμβολής ρεμάτων Λιβαδιών – 

Μαγκαφά – Μακρώνα στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου 
17.720,00

2
 

24 Μελέτη 30-7412.0062 

Μελέτες Λιμενικών  Έργων για την αποκατάσταση 
παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών  

Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως 
τοποθεσία Λιμνιονί ) 

11.070,00 

25 Μελέτη 30-7412.0063 

Μελέτες Υδραυλικών Έργων για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην περιοχή 

Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως 
τοποθεσία Λιμνιόνι ) 

2.460,00 

26 Μελέτη 30-7412.0064 

Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην περιοχή 

Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως 
τοποθεσία Λιμνιονί ) 

17.220,00 

27 Μελέτη 30-7412.0065 Περιβαλλοντικές μελέτες για την αποκατάσταση 12.300,00 
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παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών 
Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως 

τοποθεσία Λιμνιόνι ) 

28 Έργο 15-7326.0026 
Κατασκευή τοιχείου για την προστασία του 

γηπέδου 5Χ5 της Δ.Κ. Πυλώνας 
12.600,00 

29 Επιχορήγηση 
00-6715.0001 

 

 

Οργανισμός Πρόνοιας Δ.Ο.Π. 
50.000,00 

30 Καταβολή 
00-6733.0001 

 

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 
δημότες 

20.000,00 

31 
 

Εισφορές 
10-6054.0001 Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτου προσωπικού 4.500,00 

32 Μελέτη 

 

15-7413.0002 

 

Γεωτεχνική Μελέτη – έρευνα στο Νηπιαγωγείο 
Μαριτσών  ( Ι. Π . ) 

13.000,00 

33 Χορήγηση 10-6011.0002 
Χορήγηση ειδικής παροχής του Ν. 2646/98 άρθρο 

22 ( επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ) 
6.500,00 

34 Επιχορήγηση 00-6718.0005 

Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη 
κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και 

Ανάπτυξης Ρόδου. 
16.652,48 

35 Επιχορήγηση 00-6715.0003 
Επιχορήγηση ΔΟΠΑΡ ( Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου ) 
100.000,00 

36 Προμήθεια 70-6699.0002 
Προμήθεια αναλώσιμων για την περισυλλογή και 

φύλαξη αδέσποτων ζώων 
6.000,00 

37 Έργο 30-7326.0067 
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση 

Γέμπωλος – Λάερμα 
12.300,00 

38 Έργο 30-7326.0069 
Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή 

ΛΟΘΙΑΡΙΚΑ Λάρδου 
12.300,00 

39 Έργο 30-7333.0085 
Κατασκευή κουνέτων  σε αγροτικούς δρόμους στην 

Δ.Ε. Ρόδου 
12.300,00 

40 Έργο 30-7333.0086 
Κατασκευή κουνέτων σε αγροτικούς δρόμους στην 

Δ.Ε. Λινδίων 
12.300,00 

41 Έργο 15-7331.0034 
Συντήρηση – Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου 

Ψίνθου 
12.300,00 

42 Έργο 30-7326.0068 
Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην Περιοχή 

Πεύκη – Λίνδου 
12.300,00 

43 Μετακίνηση 

 

70-6422.0001 

 

 

Έξοδα μετακίνησης του υπαλλήλου του Γραφείου 
Πολιτικής προστασίας κ. Ηλία Αργύρη 

προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο με τίτλο 
“ SaveEvros 2016“ 

750,00 

44 Επιχορήγηση 00-6736.0001 
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 

σωματεία 
130.000,00 

45 
 

Έξοδα 
00-6431.0001 

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 
του Δήμου 

8.000,00 

46 
Διαφημιστικό 

υλικό 
00-6431.0002 Διαφημιστικό υλικό για την προβολή του Δήμου 15.000,00 

47 
Τουριστική 
Προβολή 

00-6431.0003 
Δημιουργία ιστοσελίδας για τουριστική προβολή 

του Δήμου 
5.000,00 

 

48 
Δαπάνες 00-6432.0001 

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό 

15.000,00 

 

49 

Τιμητικές 
διακρίσεις 

00-6433.0001 

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 

αντιπροσωπειών 

15.000,00 
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50 Συμμετοχές 00-6441.0001 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 7.135,00 

 

51 
Διοργάνωση 00-6442.0001 

Διοργάνωση συνεδρίων  συναντήσεων και 
διαλέξεων 

13.000,00 

52 
 

Δαπάνες 
00-6443.0001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 15.000,00 

 

53 
Έξοδα 00-6444.0001 Έξοδα αδελφοποιήσεων 3.000,00 

 

54 
Διοργάνωση 70-6471.0001 Διοργάνωση παγκόσμιας ημέρας τουρισμού 6.000,00 

 

55 
Διοργάνωση 70-6471.0002 Διοργάνωση ημέρας Θαλάσσης 4.000,00 

 

56 
Διοργάνωση 70-6471.0003 Διοργάνωση ημέρας γαστρονομίας 5.000,00 

 

57 
Διοργάνωση 70-6471.0004 Διοργάνωση Press Trips & Fam Trips 2.000,00 

 

58 
Μελέτη 70-7413.0008 

Μελέτη χαρτογράφησης και σήμανσης 
πεζοπορικών  και ποδηλατικών διαδρομών 

10.000,00 

 

59 
Σχεδιασμός 00-6431.0004 Σχεδιασμός λογότυπου και τουριστικού οδηγού 5.000,00 

 

60 
Δημιουργία 00-6431.0005 

Δημιουργία προωθητικών video spots για τη Ρόδο , 
προωθητικές φωτογραφήσεις της Ρόδου και 

φωτογραφική  κάλυψη όλων των δράσεων του 
Δήμου Ρόδου 

10.000,00 

61 Προμήθεια 
10-6611.0002 

 

Προμήθεια λευκωμάτων  Ρόδου 

 
10.000,00 

62 
 

Προμήθεια 
70-7134.0002 Προμήθεια  Λογισμικών 6.600,00 

 

63 
Οδοιπορικά 15-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση για την 
μετακίνηση της υπαλλήλου Καραγιάννη  Χριστίνας 

στις 7/6/2016 στην Αθήνα για την ημερίδα  
¨Ενημέρωση και συντονισμός των ενεργειών των 

Δήμων για τη λειτουργία των δομών που 
χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ 2014-2020 στο 
πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ¨ 

250,00 

64 Απαλλοτριώσεις 40-7421.0001 

Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για 
ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης για τη διάνοιξη 

της οδού Καμείρου, ποσού 50.000€ για 
αποζημίωση τμημ. ιδιοκτησίας κ.Ελευθερίας συζ. 
Γεωργίου Κρητικού το γένος Εμμ. Κουκιαΐνη και 

90.000€ για αποζημίωση τμήμ. Ιδιοκτησίας 
Σεβαστής συζ. Δημητρίου Κρητικού το γένος Εμμ. 

Κουκιαΐνη 

140.000€ 

 

Β. Εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών, οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες 
«προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α. οι οποίες 
επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο 
Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π. 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 
Οικονομικών, ως ακολούθως: 
 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ           
ως κάτωθι: 
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1 Συντήρηση 10-6266.0001 

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  για 
το έτος 2016 το ποσό των 114.000,00 € 

και για το έτος 2017 το ποσό των 
76.000,00 € 

2016 / 114.000,00 € 

2017 / 76.000,00 € 

   
 

ΣΥΝΟΛΟ 
190.000,00 € 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο           (Απόφ. Αρ.181/2016  (Α.Δ.Α : 6ΠΙΩΩ1Ρ-ΓΝΜ) 

Λήψη απόφασης περί παροχή εντολής για την παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας και άδεια 
μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 26-11-2008 έφεσης του πρώην Δήμου Ροδίων κατά της 
Μαριέττας Νεοφύτου και της 1257/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και της από 26-7-

2010 έφεσης της Μαριέττας Νεοφύτου κατά του πρώην Δήμου Ροδίων και της με αριθμό 234/2010 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, ως επίσης έγκριση για την διάθεση της πίστωσης. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη με αρ. πρωτ.: 2/36583/16-5-2016)    

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας με 
αριθμ. πρωτ. 2/36583/16-5-2016 , ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 25-5-2016 και άδεια μετάβασης 
στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 26-11-2008 έφεσης του πρώην Δήμου Ροδίων κατά της Μαριέττας 
Νεοφύτου και της 1257/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και της από 26-7-2010 έφεσης 
της Μαριέττας Νεοφύτου κατά του πρώην Δήμου Ροδίων και της με αριθμό 234/2010 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης.  

 

1. Η Μαριέττα χήρα στη ζωή Καραφύλλη Νεοφύτου, το γένος Βασιλείου Ιωαννίδου (έχει ήδη αποβιώσει), 
άσκησε την από 10-7-2007 και με αριθμό κατάθεσης 272/11-7-2007 αίτησή της, που στρεφόταν κατά του πρώην 
Δήμου Ροδίων και του Υπουργού Πολιτισμού και απευθυνόταν στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με την οποία 
ζητούσε την ακύρωση της με αριθμό 70/17-5-2007 άδειας οικοδομής την οποία έχει εκδόσει η Διεύθυνση 
Πολεοδομίας του πρώην Δήμου Ροδίων, για ανέγερση νέας τετραώροφης οικοδομής με υπόγειο από τους 
Γεώργιο Πιπίνο και «ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Γ. – ΜΑΡΚΕΤΟΣ Α. – ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Π. Ο.Ε.» και της ΥΠΠΟ/ 
ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ22/8910/452/14-2-2005 έγκρισης της Δνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αυτή. Επίσης η ίδια άσκησε τους από 16-

10-2007 και με αριθμό κατάθεσης 29/11-10-2007 πρόσθετους λόγους ακύρωσης της παραπάνω οικοδομικής 
άδειας για όσα αναφέρονται σαυτούς. 
2. Επί της παραπάνω αίτησης και των πρόσθετων λόγων εκδόθηκε η με αριθμό 1257/2008 απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία έκαμε δεκτή αυτήν και ακύρωσε την παραπάνω οικοδομική άδεια λόγω 
κακής σύνθεσης της ΕΠΑΕ, γιατί συμμετείχε σαυτήν και ο Δημήτριος Αδαμάκης, ο οποίος ήταν μέλος της 
αρχιτεκτονικής ομάδας που συνέταξε τα αρχιτεκτονικά σχέδια και η αρχιτέκτων Βαρβάρα Στεφανίδου, η οποία 
υπέγραψε την αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση της παραπάνω οικοδομής είναι σύζυγός του, παρέπεμψε δε 
την αίτηση ακύρωσης κατά το μέρος της που στρεφόταν κατά της ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ22/8910/452/14-2-

2005 έγκρισης της Δνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού στο 
Συμβούλιο της Επικράτειας. 
3. Κατά της αμέσως παραπάνω απόφασης ο πρώην Δήμος Ροδίων άσκησε την από 26-11-2008 και με αριθμό 
κατάθεσης 46/27-11-2008 έφεσή του που απευθύνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δικάσιμος της οποίας 
ορίστηκε η 9-3-2011 και μετά από αναβολές η 22-1-2014 κατά την οποία συζητήθηκε και επ΄ αυτής εκδόθηκε η 
με αριθμό 3992/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία αναβλήθηκε η εκδίκασή της για τις 
20-1-2016, λόγω του ότι εκκρεμεί η εκδίκαση της παρακάτω έφεσης της Μαριέττας Νεοφύτου, νέα δε δικάσιμος 
μετά από αναβολές από τις 20-1-2016 ορίστηκε η 25-5-2016 (προηγούμενη αναβολή 11-5-2016), όπως έχει 
αναρτηθεί στο site του Συμβουλίου Επικρατείας στο έκθεμα της 25-5-2016 του Ε΄ Πενταμελούς Τμήματος. 
4. Επίσης η Μαριέττα χήρα Καραφύλλη Νεοφύτου, το γένος Βασιλείου Ιωαννίδου, άσκησε την από 27-1-

2009 αίτησή της, που στρεφόταν κατά του πρώην Δήμου Ροδίων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και απευθυνόταν στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με την οποία ζητούσε την ακύρωση 
της με αριθμό 74/19-2-2008 άδειας οικοδομής την οποία έχει εκδόσει η Διεύθυνση Πολεοδομίας του πρώην 
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Δήμου Ροδίων, για ανέγερση νέας τετραώροφης οικοδομής με υπόγειο από τους Γεώργιο Πιπίνο και 
«ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Γ. – ΜΑΡΚΕΤΟΣ Α. – ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Π. Ο.Ε.»  
5. Επί της παραπάνω αίτησης εκδόθηκε η με αριθμό 234/2010 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την αίτηση, κατά της απόφασης δε αυτής η Μαριέττα χήρα Καραφύλλη 
Νεοφύτου άσκησε την από 26-7-2010 και με αριθμό κατάθεσης Ε6257/2-8-2010 έφεσή της, που στρέφεται κατά 
του πρώην Δήμου Ροδίων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
απευθύνεται στο Συμβούλιο Επικρατείας, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τις 26-9-2012 και μετά από 
αναβολές για τις 25-5-2016 (προηγούμενη αναβολή για 11-5-2016), όπως έχει αναρτηθεί στο site του Συμβουλίου 
Επικρατείας στο έκθεμα της 25-5-2016 του Ε΄ Πενταμελούς Τμήματος. 
6. Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 
άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου για την 
παραπάνω έφεσή του και κατά της παραπάνω έφεσης που ασκήθηκε εναντίον του, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση 
από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να 
δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρος του Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να 
παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 25-5-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπομνήματα και γενικά να προβαίνω 
σε κάθε νόμιμη  
7. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 
μεταβώ στην Αθήνα στις 24-5-2016 μέχρι 25-5-2016 για να παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά τη 
δικάσιμο των παραπάνω εφέσεων, ήτοι στις 25-5-2016, αλλά και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 300 
ευρώ από το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο, ο οποίος αναφέρεται και προφορικώς σε 
επιμέρους διευκρινίσεις για την ανωτέρω εισήγησή του και προσθέτει επίσης ότι έχει υπάρξει αλλαγή στη 
δικάσιμο ημερομηνία των παραπάνω εφέσεων, ήτοι στις 21/9/2016.     

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/36583/16-5-2016  

· την προφορική επισήμανση του Κ. Σαλαμαστράκη για την αλλαγή της δικάσιμου ημερομηνίας  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Α) Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια αντιμισθία, κ. 
Σαλαμαστράκη Δημητρίου, την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
την 21/9/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να 
εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να υποβάλει υπομνήματα και γενικά να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια  για τη 
συζήτηση της από 26-11-2008 έφεσης του πρώην Δήμου Ροδίων κατά της Μαριέττας Νεοφύτου και της 
1257/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και της από 26-7-2010 έφεσης της Μαριέττας 
Νεοφύτου κατά του πρώην Δήμου Ροδίων και της με αριθμό 234/2010 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά. 
Β) Εγκρίνει την άδεια μετάβασης στην Αθήνα στις 20/9/2016 μέχρι 21-9-2016 του κου Σαλαμαστράκη 
Δημητρίου για να παραστεί στην ανωτέρω δίκη. 
Γ) Η διάθεση του ποσού για την πραγματοποίηση του ταξιδιού στην Αθήνα έγινε με την  υπ’ αριθμ. 180/2016 

(Α.Δ.Α. 7ΥΗ7Ω1Ρ-ΕΩΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο           (Απόφ. Αρ.182/2016  (Α.Δ.Α : ΨΡΤΚΩ1Ρ-ΕΚΤ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο συμβούλιο επικρατείας στις 8-6-2016 και άδεια μετάβασης στην 
Αθήνα για τη συζήτηση της από 23/5/2011 αίτηση του Δημητρίου Αλεξίου και της Ιωάννας Κολιλέκα, ως 
επίσης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης.        
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(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη με αρ. πρωτ.: 

2/36845/16-5-2016) 

 

       Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 
2/36845/16-5-2016 , ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 8-6-2016 και άδεια μετάβασης 
στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 23-5-2011 αίτησης του Δημητρίου Αλεξίου και της Ιωάννας 
Κολιλέκα, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης. 

1. Οι: α) Δημήτριος Αλεξίου του Αλεξίου και Ιωάννα Κολιλέκα του Φωτίου, άσκησαν την από 23-5-2011 και 
με αριθμό κατάθεσης 4391/23-5-2011 αίτησή του, που στρέφεται και κατά της πρώην Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Δωδ/σου και απευθύνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄), φωτοαντίγραφο της 
οποίας σας επισυνάπτω, με την οποία ζητούν μεταξύ των άλλων την ακύρωση: α) της με αριθμό 612/2007 άδειας 
οικοδομής της Δνσης Πολεοδομίας Ρόδυο της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδ/σου και β) τη με αριθμό 
185/24-12-2010 πράξη της ίδιας Δνσης για αναθεώρηση της άδειας αυτής. Δικάσιμος της παραπάνω αίτησης 
ορίστηκε η 10-4-2013 και μετά από αναβολές η 8-6-2016, όπως έχει αναρτηθεί στο site του Συμβουλίου 
Επικρατείας, Τμήμα Ε΄ στο έκθεμα της 8-6-2015. 

2. Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου, ο οποίος από 1-1-2011 συνεχίζει τις δίκες που 
είχαν ανοιχθεί κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδ/σου και αφορούν άδειες οικοδομής, στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της παραπάνω αίτησης, θα πρέπει να ληφθεί 
απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την 
οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρος του Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η 
πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 8-6-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά 
από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπομνήματα και 
γενικά να προβαίνω σε κάθε νόμιμη  
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να μεταβώ 
στην Αθήνα στις 7-6-2016 μέχρι 8-6-2016 για να παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 
παραπάνω αίτησης, αλλά και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 300 ευρώ από το σχετικό κωδικό του 
προϋπολογισμού του Δήμου.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο, ο οποίος αναφέρεται και προφορικώς σε 
επιμέρους διευκρινίσεις για την ανωτέρω εισήγησή του.     
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/36845/16-5-2016  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Α) Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια αντιμισθία, κ. 
Σαλαμαστράκη Δημητρίου, την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
την 8/6/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να 
εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να υποβάλει υπομνήματα και γενικά να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια  για 
τη συζήτηση της από 23-5-2011 αίτησης του κ.Δημητρίου Αλεξίου και της κ.Ιωάννας Κολιλέκα που στρέφεται 
και κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδ/σου και απευθύνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
(Τμήμα Ε΄), με την οποία ζητούν μεταξύ των άλλων την ακύρωση: α) της με αριθμό 612/2007 άδειας οικοδομής 
της Δνσης Πολεοδομίας Ρόδυο της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδ/σου και β) τη με αριθμό 185/24-12-

2010 πράξη της ίδιας Δνσης για αναθεώρηση της άδειας αυτής.  
Β) Εγκρίνει την άδεια μετάβασης στην Αθήνα στις 7/6/2016 μέχρι 8-6-2016 του κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου 
για να παραστεί στην ανωτέρω δίκη. 
Γ) Η διάθεση του ποσού για την πραγματοποίηση του ταξιδιού στην Αθήνα έγινε με την  υπ’ αριθμ. 180/2016 

(Α.Δ.Α. 7ΥΗ7Ω1Ρ-ΕΩΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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ΘΕΜΑ 4ο         (Απόφ. Αρ.183/2016  (Α.Δ.Α : ΩΗΒΨΩ1Ρ-ΠΞΩ) 

Αίτημα συμβιβασμού α) της Ελευθερίας συζ. Γεωργίου Κρητικού το γένος Εμμανουήλ Κουκιαϊνη και β) 
της Σεβαστής συζ. Δημητρίου Κρητικού το γένος Εμμανουήλ Κουκιαϊνη, για εξώδικο καθορισμό τιμής 
μονάδας αποζημίωσης για απαλλοτριούμενα – ρυμοτομούμενα τμήματα ακινήτων τους. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη με αρ. πρωτ.: 2/41787/26-5-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τη γνωμοδότηση  του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, 
κ. Σαλαμαστράκη Δημ., με αρ. πρωτ. 2/41787/26-05-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Αίτημα συμβιβασμού: α) της Ελευθερίας συζ. Γεωργίου Κρητικού το γένος Εμμανουήλ 
Κουκιαϊνη και β) της Σεβαστής συζ. Δημητρίου Κρητικού το γένος Εμμανουήλ Κουκιαϊνη, για εξώδικο 
καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για απαλλοτριούμενα - ρυμοτομούμενα τμήματα ακινήτων τους.  

ΣΧΕΤ: Οι με αριθμούς πρωτ. 2/37972/18-5-2016 και 2/36336/13-5-2016 αιτήσεις τους αντίστοιχα. 
 

1. Κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ΄ και 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 
παρ. 5 του Ν. 4071/2012 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) … ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό 

συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των 
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την 
κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό….. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και 
ιδ` της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 
της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 
μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, 
ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα 
έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το 
δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` 
της προηγούμενης παραγράφου.» 

2. Κατά άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», 
όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002, το τελευταίο 
εδάφιο αυτής με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3193/2003 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 με την παρ. 1 του 
άρθρου 128 του Ν.4070/2012, «1. Η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης και να ανταποκρίνεται στην αξία του 
απαλλοτριωμένου ακινήτου κατά το χρόνο της συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου για τον προσωρινό 
προσδιορισμό της αποζημίωσης ή, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό, κατά το χρόνο 
της συζήτησης για τον προσδιορισμό αυτόν. Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης 
διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον 
προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο συζήτησης για τον οριστικό 
προσδιορισμό. Ως κριτήριο για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριωμένου ακινήτου λαμβάνονται υπόψη, 
ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, που προσδιορίζεται κυρίως 
από την αντικειμενική αξία, τα τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων, τα οποία 
συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριωμένου. 2. 

Ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου μετά τη δημοσίευση της πράξης της απαλλοτρίωσης και 
μόνο εξαιτίας της δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης δεν υπολογίζεται ανατίμηση προερχόμενη από ενέργειες του 
ιδιοκτήτη στο απαλλοτριούμενο, που έγιναν μετά την οριζόμενη από το άρθρο 3 ανακοίνωση της απαλλοτρίωσης 
και μόνο εξαιτίας αυτής. «Ομοίως, δεν λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου, 
μετά την θεσμοθέτηση ζώνης αστικής ανάπλασης ή μετά τη θεσμοθέτηση ζωνών για μελλοντική πολεοδόμηση.» 

3. Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα «1. Κατά την έννοια του παρόντος νόμου, ενδιαφερόμενοι, οι 
οποίοι δύνανται να ζητήσουν δικαστικώς τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, είναι: α) ο 
υπόχρεος να καταβάλλει την αποζημίωση, β) ο υπέρ ου κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση και γ) όποιος 
αξιώνει κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα στο απαλλοτριούμενο. 
4. Κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, όπως το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη παρ. 7 
του άρθρου 76 του Ν.4146/2013, «1. Επιτροπή προβαίνει στην εκτίμηση της αξίας του υπό απαλλοτρίωση 
ακινήτου ή απαλλοτριωμένου ακινήτου και του ύψους της τυχόν οφειλόμενης κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 
13 ιδιαίτερης αποζημίωσης. Η επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του νομού 
στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριούμενο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, ως πρόεδρο, έναν 
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υπάλληλο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας οριζόμενο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και 
έναν εμπειρογνώμονα, οριζόμενο, με αναπληρωτή, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.» 

5. Κατά το άρθρο 23 του ίδιου Κώδικα «Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης. 1. Το δικαστήριο, κατά 
τη δικάσιμο και πριν από κάθε συζήτηση της αίτησης περί προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της 
αποζημίωσης, επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός, συντάσσεται ατελώς 
σχετικό πρακτικό. Με την υπογραφή του πρακτικού από τους διαδίκους η διαδικασία του προσδιορισμού της 
αποζημίωσης περατώνεται. 2. Η αποζημίωση δύναται να προσδιορισθεί και με εξώδικο συμβιβασμό που 
καταρτίζεται εγγράφως και ατελώς. 3. Ο συμβιβαστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης ισχύει με την αίρεση 
ότι ο διάδικος που μετέσχε στο συμβιβασμό θα αναγνωρισθεί τελικά ως δικαιούχος κατά τη διαδικασία των 
άρθρων 26 και επόμενα του παρόντος. Η παρακατάθεση της αποζημίωσης που καθορίστηκε με συμβιβασμό 
επιφέρει τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, η συντέλεση όμως αυτή ισχύει με την ίδια αίρεση. 4. Ο 
συμβιβαστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης επιφέρει αποτελέσματα μόνον μεταξύ εκείνων που μετείχαν σε 
αυτόν.» 

6. Κατά το άρθρο 29 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα «Απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν από 1ης Φεβρουαρίου 1971 
και εφεξής διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος από το σημείο στο οποίο βρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος 
αυτού. Εξαιρούνται τα θέματα εκείνα για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει κοινοποιηθεί 
εισαγωγικό δικόγραφο της σχετικής δίκης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί σχετική διοικητική 
πράξη, ως προς τα οποία εφαρμόζονται μόνον οι διαδικαστικές διατάξεις του παρόντος». 
7. Τέλος, κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με 
αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση 
εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση».  
8. Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι η αποζημίωση του ακινήτου που απαλλοτριώνεται 
πρέπει να είναι πλήρης και να ανταποκρίνεται στην αξία του κατ΄ αρχάς κατά το χρόνο της συζήτησης ενώπιον 
του δικαστηρίου της αίτησης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Για τον υπολογισμό της 
αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο τα παρακείμενα και ομοειδή 
ακίνητα, που προσδιορίζεται κυρίως από την αντικειμενική αξία, τα τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης 
κυριότητας ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και η 
πρόσοδος του απαλλοτριωμένου ακινήτου. Ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου μετά τη 
δημοσίευση της πράξης της απαλλοτρίωσης και μόνο εξαιτίας αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη.  
9. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 2882/2001, με την οποία ορίζεται ότι η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση της κυριότητας ακινήτου επιφέρει αυτοδικαίως και την απαλλοτρίωση κάθε κτίσματος, 
κατασκευής και δέντρου που υπάρχει πάνω σε αυτό και κάθε άλλου συστατικού του πράγματος, κατά τα άρθρα 
953 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, ανεξάρτητα από τη μνεία τους στην απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης ή στο κτηματολογικό διάγραμμα ή στον κτηματολογικό πίνακα, συνδυαζόμενη με τις διατάξεις 
του άρθρου 17 παρ. 2 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., συνάγεται ότι, 
για να είναι πλήρης η αποζημίωση, η οποία οφείλεται ως αντάλλαγμα για την στέρηση της ιδιοκτησίας, πρέπει να 
περιλαμβάνει όχι μόνο την αξία του εδάφους, αλλά και των συστατικών του (ΑΠ 32/2015, ΑΠ 1013/2004). 
10. Ο καθορισμός της αποζημίωσης γίνεται δικαστικώς, πρέπει δε να προηγηθεί εκτίμηση της αξίας του 
απαλλοτριωμένου ακινήτου από επιτροπή που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του 
νομού στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριούμενο ακίνητο, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της 
οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας οριζόμενο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και έναν 
εμπειρογνώμονα, οριζόμενο, με αναπληρωτή. 
11. Πριν από τη συζήτηση της αίτησης για τον προσωρινό ή τον οριστικό καθορισμό της αποζημίωσης το 
δικαστήριο επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός, συντάσσεται ατελώς 
σχετικό πρακτικό, οπότε με την υπογραφή του πρακτικού από τους διαδίκους η διαδικασία του προσδιορισμού 
της αποζημίωσης περατώνεται. Η αποζημίωση όμως μπορεί να προσδιορισθεί και με εξώδικο συμβιβασμό που 
καταρτίζεται εγγράφως και ατελώς, ο συμβιβαστικός δε προσδιορισμός της αποζημίωσης ισχύει με την αίρεση ότι 
ο διάδικος που μετέσχε στο συμβιβασμό θα αναγνωρισθεί τελικά ως δικαιούχος κατά τη διαδικασία των άρθρων 
26 και επόμενα του ν. 2882/2001. Όμως σύμφωνα με τη με αριθμό 108/2007 απόφαση του VII Τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν πρόκειται για ρυμοτομική απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.1337/1983, δεν απαιτείται για την καταβολή της αποζημιωσης η αναγνώριση ως ιδιοκτήτη του επίμαχου 
ακινήτου με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
Ακινήτων. 
12. Εξώδικος συμβιβασμός για την αποζημίωση μπορεί να γίνει και για απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί 
μετά τις 1-2-1971 και πριν την ισχύ του ν. 2882/2001. Έτσι στην περίπτωση απαλλοτριώσεων που κηρύχθηκαν 
μετά τις 1-2-1971 εφόσον ο καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης γίνεται σήμερα θα εφαρμοστούν οι 
διατάξεις του ν. 2882/2001 και άρα δεν θα εφαρμοστεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 95 ν. 1892/1990 κατά 
την οποία «Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του απαλλοτριωμένου ακινήτου αποδέχεται προ του, κατά το άρθρο 
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18 του ν.δ. 797/1971, προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης, την κατά τις κείμενες διατάξεις 
καθορισθείσα αντικειμενική αξία, ως οριστική τιμή λαμβάνεται η αντικειμενική αυτή αξία και παρέλκει η 
διαδικασία καθορισμού τιμής μονάδας και  τα άρθρα 17, 18 και 19 ν.δ. 797/1971….». Επομένως ο καθού η 
απαλλοτρίωση και ο κύριος του απαλλοτριωμένου ακινήτου μπορούν σήμερα να συμφωνήσουν στα πλαίσια 
εξώδικου συμβιβασμού να καθορίσουν την τιμή μονάδας αποζημίωσης και κάτω της αντικειμενικής αξίας του 
ακινήτου. 
13. Εξάλλου ο συμβιβασμός αποτελεί αμφοτεροβαρή σύμβαση, η οποία αν μεν γίνεται στα πλαίσια εκκρεμούς 
δίκης υπό τους όρους του άρθρου 293 του ΚΠολΔ επιφέρει, αυτοδικαίως, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, ενώ 
αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης (εξώδικος) κρίνεται ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού 
δικαίου (παρ. 2 άρθρου 293 ΚΠολΔ). Βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση του συμβιβασμού είναι η αμοιβαία 
υποχώρηση των μερών. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν λαμβάνεται με τη στενή τεχνική έννοια του όρου, αλλά υπό 
ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. Δεν είναι απαραίτητο έτσι να αφορά η παραίτηση ή υποχώρηση ένα 
μέρος της εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι ο διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο μέρος προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε 
αντίστοιχη θυσία προβαίνει και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα μέρος 
δεν είναι απαραίτητο να είναι ισάξια προς την υποχώρηση του άλλου μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη σύναψη της 
σύμβασης του συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις 
έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από το άλλου μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, 
ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η βούληση των μερών για την επιδίωξή 
του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να είναι αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου (ΑΠ 
1416/2008).  

14. Στην προκειμένη περίπτωση το ακίνητο που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου στην περιοχή 
πρώην «οδός Σαντουρλί» και ήδη στη συμβολή των οδών Παρθενόπης 45 και Λεωφόρου Καμείρου, αρχικής 
έκτασης 1.150 τ.μ. με κτηματολογικά στοιχεία: τόμος παλαιός 28 οικοδομών Ρόδου, φύλλο 93, μερίδα 555 και 
φάκελος 5733 του Κτηματολογίου Ρόδου, νομικής φύσης Μουλκ, βρισκόταν καταχωρημένο στα κτηματολογικά 
βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου στο όνομα του Εμμανουήλ Κουκιαϊνη του Αντωνίου, στην κυριότητα του 
οποίου περιήλθε λόγω πώλησης δυνάμει του με αριθμό 6743/5-9-1960 συμβολαίου αγοραπωλησίας του τέως 
συμβ/φου Ρόδου Χρίστου Γιώρτσου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογίου 
Ρόδου (αριθμός πράξης 1891/6-9-1960).  

15. Το ακίνητο αυτό υπήχθηκε στις διατάξεις των άρθρων 1002 και 117 του Α.Κ. σε συνδυασμό με τον Νόμο 
3741/1929, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το ΝΔ 1024/1971, δυνάμει της με αριθμό 7340/10-2-1981 πράξης 
σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας της τέως συμβ/φου Ρόδου Μαρίας Λυριστή-Καλαϊτζάκη, που νόμιμα 
καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου (αριθμοί πράξεων 1136/23-2-1981 και 
5271/13-7-2000).  

16. Δυνάμει της πράξης αυτής δημιουργήθηκαν τρεις αυτοτελείς και ανεξάρτητες κάθετες ιδιοκτησίες ήτοι: α) 
η υφιστάμενη και ανεγερθησομένη οικοδομή στο τμήμα με στοιχείο «Α», έκτασης 330 τ.μ όπως αυτό φαίνεται 
στο από 7-3-1975 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού Μερκουρίου Παπαμιχαήλ, που είναι 
συνημμένο στην παραπάνω πράξη και η οποία θα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 330/1150 ποσοστά εξ αδιαιρέτου 
επί του παραπάνω ακινήτου, β) η ανεγερθησομένη οικοδομή στο τμήμα με στοιχείο «Γ», έκτασης 386 τ.μ., όπως 
αυτό φαίνεται στο ίδιο αμέσως παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα, η οποία θα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 
386/1150 ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί του παραπάνω ακινήτου και γ) η ανεγερθησομένη οικοδομή στο τμήμα με 
στοιχείο «Β», έκτασης 434 τ.μ., όπως αυτό φαίνεται στο ίδιο αμέσως παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα, η οποία 
θα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 434/1150 ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί του παραπάνω ακινήτου. 
17. .Με την ίδια παραπάνω πράξη η ανεγερθησόμενη οικοδομή στο με στοιχείο «Β» τμήμα μεταβιβάστηκε λόγω 
προικός στην Ελευθερία συζ. Γεωργίου Κρητικού το γένος Εμμανουήλ Κουκιαϊνη, ενώ με το με αριθμό. 
8742/10-6-1982 συμβόλαιο της τέως συμ/φου Ρόδου Μαρίας Λυριστή Καλαϊτζάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα 
στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου (αριθμός πράξης 4186/11-6-1982) η ανεγερθησόμενη 
οικοδομή στο με στοιχεί «Γ» τμήμα μεταβιβάστηκε λόγω προικός στη Σεβαστή συζ. Δημητρίου Κρητικού το 
γένος Εμμανουήλ Κουκιαϊνη.  
18. Με τη με αριθμό 21/2010 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας στην 
περιοχή της κτηματολογικής μερίδας 555 οικοδομών Ρόδου (Ο.Τ. 241β και 266 του Ρυμοτομικού Σχεδίου 
Πόλεως Ρόδου), η οποία ανασυντάχθηκε σύμφωνα με το με αριθμό 2182/28-12-2012 έγγραφο του Δήμου Ρόδου-

Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κυρώθηκε με τη με αριθμό 1367/26-3-2013 απόφαση της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και κατέστη διοικητικά τελεσίδικη όπως γνωστοποιήθηκε με το με αριθμό πρωτ. 3519/1-7-2013 

έγγραφο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που νόμιμα σημειώθηκαν στα κτηματολογικά βιβλία του 
Κτηματολογίου Ρόδου, καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών λόγω ρυμοτομίας στην 
περιοχή που ευρίσκεται το παραπάνω ακίνητο.  
19. Η παραπάνω πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού υποχρεώσεων συντάχθηκε δυνάμει: α) του Β.Δ. της 
16-1-1973 (ΦΕΚ Δ΄ 28/1-2-1973) «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ρόδου 
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και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών», με το οποίο επεκτάθηκε το σχέδιο 
πόλεως Ρόδου στις περιοχές Ανάληψη και Ροδίνι, β) του Π.Δ. της 10-8-1978 (ΦΕΚ Δ΄ 432/25-8-1978) «Περί 
τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ρόδου», με το οποίο 
τροποποιήθηκαν οι όροι δόμησης που καθορίστηκαν με το αμέσως παραπάνω Β.Δ. της 16-1-1973, γ) του Π.Δ. 
της 10-10-1985 (ΦΕΚ Δ΄ 710/29-11-1985) «Επανέγκριση τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλεως Ρόδου», με το οποίο έγινε η επανυποβολή των απαλλοτριώσεων που επιβλήθηκαν με το παραπάνω Β.Δ. 
της 10-1-1973 και δ) της με αριθμό ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/22-3-1994 (ΦΕΚ Δ΄ 403/26-4-1994) απόφασης του Νομάρχη 
Δωδ/σου «Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ρόδου (περιοχές 
Ανάληψη – Ροδίνι) Νομού Δωδεκανήσου».       
20. Σύμφωνα με την παραπάνω πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού ο Δήμος Ρόδου πρέπει:  
21. Α) Να αποζημιώσει την παραπάνω αυτοτελή και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία με στοιχείο «Β»: α) για το 
ρυμοτομούμενο επιμέρους τμήμα Β-ρυμ-2, με τα στοιχεία γωνιών β1-β1΄α2΄-λ-μ-ρ-γ9-β1, εμβαδού 16,65 τ.μ., 
όπως αυτό φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αχιλλέα Κωνσταντινίδη, που είναι 
συνημμένο στην παραπάνω πράξη αναλογισμού, β) για το ρυμοτομούμενο επιμέρους τμήμα Β-ρυμ-3, με τα 
στοιχεία γωνιών β2-γ1-ρ-μ-β2, εμβαδού 27,35 τ.μ., όπως αυτό φαίνεται στο ίδιο παραπάνω τοπογραφικό 
διάγραμμα, το οποίο τμήμα βρίσκεται βορειοδυτικά του άξονα της υπό διάνοιξη λεωφόρου Καμείρου και γ) για 
το ρυμοτομούμενο επιμέρους τμήμα Β-ρυμ.κτ του νομίμως υφισταμένου ισογείου κτίσματος που περιέχει, όπως 
φαίνεται με τα στοιχεία γωνιών κ1-κ2-κ3-κ4-κ5-κ6-κ1, εμβαδού 18,45 τ.μ., όπως αυτό φαίνεται στο ίδιο 
παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο τμήμα βρίσκεται βορειοδυτικά του άξονα της υπό διάνοιξη 
λεωφόρου Καμείρου.  
22. Β) Να αποζημιώσει την παραπάνω αυτοτελή και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία με στοιχείο «Γ»: α) για τα 
ρυμοτομούμενα επιμέρους τμήματα Γ-ρυμ-2 και Γ-ρυμ-2 αυτού, με τα στοιχεία γωνιών ρ-ξ-ο-π-γ9-ρ και γ1-ν-ξ-ρ-

γ1, εμβαδού 21 τ.μ. και 1,55 τ.μ. αντίστοιχα και συνολικού εμβαδού 22.35 τ.μ., όπως αυτά φαίνονται στο 
τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παραπάνω πράξη με κλίμακα 1:500 στο κάτω μέρος αυτού και με 
κλίμακα 1:200 για τη λεπτομέρεια στο πάνω μέρος αυτού, τα οποία τμήματα βρίσκονται βορειοδυτικά του άξονα 
της υπό διάνοιξη λεωφόρου Καμείρου και β) για το ρυμοτομούμενο ισόγειο κτίσμα Γ-ρυμ.κτ. που περιέχει, με τα 
στοιχεία γωνιών τ1-τ2-τ3-τ4-τ5-τ6-τ1, εμβαδού 76,70 τ.μ., όπως αυτό φαίνεται στο ίδιο παραπάνω τοπογραφικό 
διάγραμμα, από το οποίο τμήμα τα 13,25 τ.μ. βρίσκονται βορειοδυτικά του άξονα της υπό διάνοιξη λεωφόρου 
Καμείρου και τα 63,45 τ.μ. νοτιοανατολικά του άξονα της ίδιας υπό διάνοιξη λεωφόρου.  
23. Για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, που επήλθε με την επέκταση του σχεδίου πόλεως Ρόδου πρέπει να 
καθοριστεί η οριστική αποζημίωση και να καταβληθεί αυτή. Έτσι, μετά από αίτηση της Ελευθερίας συζ. 
Γεωργίου Κρητικού η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 με την από 28-3-2014 έκθεσή της καθόρισε την 
αξία γης και των κτισμάτων ως εξής: το τμήμα της κάθετης ιδιοκτησίας με στοιχείο «Β» ρυμοτομούμενο για τη 
διάνοιξη καθέτου οδού επί της Καμείρου (έναντι του αρχαιολογικού χώρου) στο ποσό των 500 ευρώ ανά τ.μ. και 
το τμήμα της ίδιας κάθετης ιδιοκτησίας ρυμοτομούμενο για τη διάνοιξη της οδού Καμείρου στο ποσό των 600 
ευρώ ανά τ.μ., ενώ το κτίσμα επί του ρυμοτομούμενου της ίδιας κάθετης ιδιοκτησίας για τη διάνοιξη της οδού 
Καμείρου στο ποσό των 500 ευρώ ανά τ.μ.   
24. Η αντικειμενική αξία του παραπάνω τμήματος Β-ρυμ-3 έκτασης 27,35 τ.μ. της παραπάνω με στοιχεί «Β» 
κάθετης ιδιοκτησίας είναι 435,57 ευρώ ανά τ.μ., του τμήματος Β-ρυμ.κτ έκτασης 18.45 τ.μ. της ίδιας κάθετης 
ιδιοκτησίας είναι 239,43 ευρώ ανά τ.μ., των τμημάτων Γ-ρυμ-2 και Γ-ρυμ-2 έκτασης 21.00 και 1,55 τ.μ. 
αντίστοιχα της κάθετης ιδιοκτησίας με στοιχείο «Γ» είναι 435,57 ευρώ ανά τ.μ., των 13,25 τ.μ. του τμήματος Γ-

ρυμ.κτ. συνολικής έκτασης 76.70 τ.μ. της ίδιας κάθετης ιδιοκτησίας είναι 239,43 ευρώ ανά τ.μ. και των 63,45 τ.μ. 
του ίδιου τμήματος της ίδιας κάθετης ιδιοκτησίας είναι 161,61 ευρώ ανά τ.μ.  
25. Ο Δήμος Ρόδου για το δικαστικό οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης των παραπάνω τμημάτων (εκτός 
του τμήματος 16.65 τ.μ. της κάθετης ιδιοκτησίας με στοιχείο «Β») άσκησε την από 20-11-2014 και με αριθμό 
κατάθεσης 67/2014 αίτησή του, που στρέφεται κατά της Ελευθερίας συζ. Γεωργίου Κρητικού το γένος 
Εμμανουήλ Κουκιαϊνη και της Σεβαστή συζ. Δημητρίου Κρητικού το γένος Εμμανουήλ Κουκιαϊνη και 
απευθύνεται στο Τριμελές Εφετείο Δωδ/σου, δικάσιμος της οποίας είχε οριστεί η 6-2-2015, κατά την οποία και 
ματαιώθηκε η συζήτησή της, γιαυτό άσκησε στη συνέχεια την από 10-3-2015 και με αριθμό κατάθεσης 32/2015 
κλήση του, με την οποία επανέφερε για συζήτηση την παραπάνω αίτησή του, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 
25-9-2015, κατά την οποία και ματαιώθηκε η συζήτησή της λόγω των βουλευτικών εκλογών, γιαυτό και άσκησε 
την από 14-10-2015 και με αριθμό κατάθεσης 105/2015 νέα κλήση του, με την οποία επανέφερε για συζήτηση 
την παραπάνω αίτησή του, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 8-4-2016 κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτησή 
της λόγω της αποχής των δικηγόρων για τις 7-4-2017.  

26. Με την αμέσως παραπάνω αίτησή του ο Δήμο Ρόδου ζητά να καθορισθεί οριστική τιμή μονάδος 
αποζημίωσης ως προς τα απαλλοτριούμενα – ρυμοτομούμενα τμήματα που περιγράφονται παραπάνω ως εξής: α) 
στο ποσό των 304,90 ευρώ ανά τ.μ. και στο συνολικό ποσό των 8.339,02 ευρώ για το τμήμα Β-ρυμ-3 έκτασης 
27,35 τ.μ. της παραπάνω με στοιχεί «Β» κάθετης ιδιοκτησίας (εσφαλμένα αναγράφτηκε το ποσό των 11.912,84 
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ευρώ), β) στο ποσό των 167,60 ευρώ ανά τ.μ. και στο συνολικό ποσό των 3.092,24 ευρώ για το τμήμα Β-ρυμ.κτ 
έκτασης 18.45 τ.μ. της ίδιας κάθετης ιδιοκτησίας, γ) στο ποσό των 304,90 ευρώ ανά τ.μ. και στο συνολικό ποσό 
των 6.875,47 ευρώ για τα τμήματα Γ-ρυμ-2 και Γ-ρυμ-2 έκτασης 21.00 και 1,55 τ.μ. αντίστοιχα της κάθετης 
ιδιοκτησίας με στοιχείο «Γ», δ) στο ποσό των 167,60 ευρώ ανά τ.μ. και στο συνολικό ποσό των 2.220,71 ευρώ 
για τα 13,25 τ.μ. του τμήματος Γ-ρυμ.κτ. συνολικής έκτασης 76.70 τ.μ. της ίδιας κάθετης ιδιοκτησίας και ε) στο 
ποσό των 113,13 ευρώ ανά τ.μ. και στο συνολικό ποσό των 7.177,91 ευρώ για τα 63,45 τ.μ. του ίδιου αμέσως 
παραπάνω τμήματος της ίδιας κάθετης ιδιοκτησίας.  
27. Την αποζημίωση στο ύψος αυτό ο Δήμος Ρόδου ζητούσε γιατί η αγορά ακινήτων βρίσκεται λόγω της από 
επταετίας οικονομικής κρίσης σε βαθιά ύφεση, που σε συνδυασμό με τη πτώση του οικονομικού επιπέδου των 
Ελλήνων, τη συρρίκνωση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και τη συνακόλουθη έλλειψη ενδιαφέροντος 
για αγορά και πώληση ακινήτων και αντιπαροχή, έχει οδηγήσει σε πτώση των τιμών, αλλά και της αξίας των 
ακινήτων, που κυμαίνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% σε σχέση με τις τιμές που αξιωνόντουσαν προ της 
οικονομικής κρίσης. 
28. Επίσης η Ελευθερία συζ. Γεωργίου Κρητικού το γένος Εμμανουήλ Κουκιαϊνη άσκησε την από 9-3-2015 

και με αριθμό κατάθεσης 24/2015 αίτησή της, που στρέφεται μεταξύ των άλλων και κατά του Δήμου Ρόδου και 
απευθύνεται στο Τριμελές Εφετείο Δωδ/σου, δικάσιμος της οποίας είχε οριστεί η 25-9-2015, κατά την οποία και 
ματαιώθηκε η συζήτησή της λόγω των βουλευτικών εκλογών, γιαυτό και άσκησε την από 5-10-2015 και με 
αριθμό κατάθεσης 92/2015 νέα κλήση της, με την οποία επανέφερε για συζήτηση την παραπάνω αίτησή της, 
δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 8-4-2016 κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτησή της λόγω της αποχής των 
δικηγόρων για τις 7-4-2017. 

29. Με την αμέσως παραπάνω αίτησή της η Ελευθερία συζ. Γεωργίου Κρητικού ζητά να καθορισθεί ως 
οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων - ρυμοτομούμενων τμημάτων της κάθετης 
ιδιοκτησίας της με στοιχείο «Β», ήτοι τμήμα 16,65 τ.μ. και τμήμα 27,35 τ.μ., που περιγράφονται στην πράξη 
αναλογισμού, ήτοι συνολικά για 44 τ.μ. (16,65 + 27,35), στο ποσό των 750 ευρώ ανά τ.μ. και του 
ρυμοτομούμενου κτίσματος στην ίδια κάθετη ιδιοκτησία (εμβαδού 18,45 τ.μ.) στο ποσό των 850 ευρώ ζανά τ.μ.. 
Ζητούσε επίσης να αναγνωριστεί ως αποζημίωσή της για την εύλογη απομείωση της αξίας του ρυμοτομούμενου 
κτίσματός της, καθώς και για τις δαπάνες αποκατάστασης, ενίσχυσης της στατικότητας και αντιστήριξης του 
εναπομείναντος μέρους αυτού, το ποσό των 20.000 ευρώ. Συνολικά η αποζημίωση που ζητά η Ελευθερία συζ. 
Γεωργίου Κρητικού με την παραπάνω αίτησή της ανέρχεται στο ποσό των 68.682,50 ευρώ, ήτοι 44 τ.μ. Χ 750 
ευρώ = 33.000 ευρώ + 18,45 τ.μ. Χ 850 ευρώ = 15.682,50 ευρώ + 20.000 ευρώ. Τέλος ζητά να αναγνωριστεί ότι 
αυτή είναι η δικαιούχος της οφειλόμενης αποζημίωσης 

30. Λόγω και της παραπάνω αναβολής εκδίκασης των αιτήσεων του Δήμου Ρόδου και της Ελευθερίας συζ. 
Γεωργίου Κρητικού, η τελευταία υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου την από 12-5-2016 αίτησή της, που πήρε αριθμό 
πρωτ. 2/37972/18-5-2016, με την οποία ζητά να καθοριστεί εξωδίκως και συμβιβαστικώς η οφειλόμενη σαυτήν 
αποζημίωση για τα παραπάνω απαλλοτριούμενα – ρυμοτομούμενα τμήματα και του κτίσματος στο συνολικό 
ποσό των 50.000 ευρώ, για τους λόγους που αναφέρει σαυτήν, το οποίο να καταβληθεί σαυτήν έως το Σεπτέμβριο 
2016.     

31. Εξάλλου η Σεβαστή συζ. Δημητρίου Κρητικού το γένος Εμμανουήλ Κουκιαϊνη δεν υπέβαλε εναντίον του 
Δήμου Ρόδου αυτοτελή αίτηση για καθορισμό οριστικής ή προσωρινής τιμής μονάδας για τα παραπάνω 
απαλλοτριούμενα – ρυμοτομούμενα τμήματα της κάθετης ιδιοκτησίας με στοιχείο «Γ», ιδιοκτησίας της, υπέβαλε 
όμως και αυτή στο Δήμο Ρόδου την από 12-5-2016 αίτησή της, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/36336/13-5-2016, με 
την οποία ζητά την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, ήτοι τον εξώδικο καθορισμό της οφειλόμενης σαυτήν 
αποζημίωσης, την οποία προσδιορίζει στο ποσό των 90.000 ευρώ.  
32. Όσον αφορά την αξία απαλλοτριούμενων ακινήτων στην ίδια περιοχή όπου τα παραπάνω 
απαλλοτριούμενα – ρυμοτομούμενα τμήματα έχει ήδη εκδοθεί η με αριθμό 106/2015 απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Δωδ/σου, μετά από αίτηση της Ειρήνης συζ. Ιωάννη Ζόγλου, που στρεφόταν κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου, με την οποία καθορίστηκε η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης για τμήματα του ίδιου όλου 
παραπάνω ακινήτου με κτηματολογική μερίδα 555 οικοδομών Ρόδου, στο ποσό των 550 ευρώ ανά τ.μ.     
33. Ενόψει όλων των παραπάνω και του ότι: α) η διάνοιξη της οδού Καμείρου έχει μεγίστη σημασία για την 
κυκλοφορία στη γύρω περιοχή και την εμπορικής δραστηριότητά της, αποτελεί επομένως έργο σημαντικό από 
κάθε άποψη, β) ο καθορισμός της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης θα καθυστερήσει πάρα πολύ, λόγω του 
ότι η εκδίκαση των παραπάνω αιτήσεων έχει προσδιοριστεί για τις 7-4-2017, με αποτέλεσμα να καθυστερεί 
ανάλογα και η διάνοιξη της οδού Καμείρου, γ) ήδη το Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου καθόρισε την προσωρινή 
τιμή μονάδας για τμήματα της αρχικής μερίδας 555 οικοδομών Ρόδου (οδός Παρθενόπης) στο ποσό των 550 
ευρώ ανά τ.μ. , δ) ο Δήμος Ρόδου θα καταβάλει στις παραπάνω δικαιούχες μόνο την αποζημίωση για την αξία 
των απαλλοτριουμένων τμημάτων τους, χωρίς να επιβαρυνθεί με την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, 
που ανέρχεται τουλάχιστον στο 5% επί της καθοριζόμενης αποζημίωσης, ούτε με τα δικαστικά και λοιπά έξοδά 
τους και ε) όσων αναφέρονται στις αιτήσεις των παραπάνω.. 
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34. Εισηγούμαι να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με την Ελευθερία συζ. Γεωργίου Κρητικού το γένος 
Εμμανουήλ Κουκιαϊνη και τη Σεβαστή συζ. Δημητρίου Κρητικού το γένος Εμμανουήλ Κουκιαϊνη, για 
καταβολή σαυτές ως αποζημίωση για τα απαλλοτριούμενα – ρυμοτομούμενα τμήματα των ακινήτων τους, στην 
μεν πρώτη το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, στη δε δεύτερη το ποσό των ενενήντα χιλιάδων 
(90.000) ευρώ, χωρίς την καταβολή αμοιβής για τους δικαστικούς πληρεξουσίους δικηγόρους τους και 
δικαστικών και λοιπών εξόδων.» 

 

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημ.) 

 

   Ο λόγος δίνεται στον κ. Σαλαμαστράκη, ο οποίος αναλύει τα κυριότερα σημεία της εισήγησής του. Ακολουθεί 
διαλογική συζήτηση, η οποία καταγράφεται αυτούσια στο Πρακτικό της εν λόγω συνεδρίασης. 
 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την, υπ’ αριθμ. 2/41787/26-5-2016, γνωμοδότηση  του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. 
Σαλαμαστράκη Δημ.,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου 
και α) της Ελευθερίας συζ. Γεωργίου Κρητικού το γένος Εμμανουήλ Κουκιαϊνη και β) της Σεβαστής συζ. 
Δημητρίου Κρητικού το γένος Εμμανουήλ Κουκιαϊνη, για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης 
για απαλλοτριούμενα - ρυμοτομούμενα τμήματα ακινήτων τους,  συνολικού ποσού Ευρώ εκατόν σαράντα 
χιλιάδες (140.000€), στην μεν πρώτη το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, στη δε δεύτερη το ποσό των 
ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ, χωρίς την καταβολή αμοιβής για τους δικαστικούς πληρεξουσίους δικηγόρους 
τους και δικαστικών και λοιπών εξόδων.  
 
 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο           (Απόφ. Αρ.184/2016  (Α.Δ.Α : 79ΟΣΩ1Ρ-ΛΕ0) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος 
δράσης, οικονομικού έτους 2016.  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/41567/26-05-2016 ) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/41567/26-05-2016 

εισήγηση, καθώς και την συμπληρωματική αυτής με αρ. πρωτ.: 2/43379/01-06-2016 του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Σχέδιο 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος 
δράσης, οικονομικού έτους 2016», ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετησίου 
προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους  2016. 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοίκησης 
και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων 
και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον 
τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για 
λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-

15/6/1959). 
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 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού 
προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

 

Έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού διαπιστώθηκαν υπερβάσεις στις εισπράξεις Κ.Α. εσόδων της 
ΟΜΑΔΑΣ Ι και επειδή δεν δύναται να αυξηθεί το συνολικό άθροισμα της, προβαίνουμε σε ισόποση μείωση 
πιστώσεων από άλλους Κ.Α. εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι.  

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 
522.640,00 € κατά 102.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 1511.0001 και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, άρθρο 16 
Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 535.870€ κατά 16.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 2115 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 € κατά 
8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 0417.0005 και τίτλο «Λοιπά εσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 3.502€ κατά 2.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 0527.0013 και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Φανών απο τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € 

κατά 2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 130.000 € 

 

Αύξηση πιστώσεων  
 

1.  Κ.Α. 0111.0001  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης  80.000 €, κατά  100.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α  0231  και τίτλο «Μισθώματα κινητών πραγμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.099 € κατά 2.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α  1699.0007 και τίτλο «Εφάπαξ καταβολή τέλους διεύλευσης τομής και εγκατάστασης επι του εδάφους» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.100 € κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 2119.0008  και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων» προϋπολογισμού δαπάνης  4.000 €, κατά  
2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
5. Κ.Α. 2119.0013 και τίτλο «Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (αρθ.15 Ν2115/93, αρθ27 Ν.2130/93)» 
προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, κατά  8.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού. 
6. Κ.Α. 0527.0018 και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης  2.000 
€, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α  1521 και τίτλο «Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.).» προϋπολογισμού δαπάνη 
1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 130.000 € 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 1314.0006 και τίτλο «Κατασκευή κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι» προϋπολογισμού  δαπάνης 
31.531,10 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή εξόδου          (Κ.Α. 15-7311.0002). 

2. Κ.Α 1314.0012 και τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο ΔΔ Παραδεισίου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
78.735,48  €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή εξόδου          (Κ.Α. 15-7331.0018). 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α  4131.0024  και τίτλο «Ειδική εισφορά  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%» προϋπολογισμού  δαπάνης  200.000 €, 
κατά 100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 
Υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή εξόδου (Κ.Α. 00-8231.0024). 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
Μείωση πιστώσεων 

 

1.  Κ.Α 30-7324.0012 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ξεν. Λεβάντε έως Μικρή Πολή (Δ.Ε. Αφάντου)» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  193.720€, κατά 193.720€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Λόγω μη εκτέλεσης του έργου, η πίστωση του μεταφέρθηκε 
για την εγγραφή του Κ.Α. 30-7324.0015 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 30-7324.0015 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο 
Λεβάντε (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» προϋπολογισμού  δαπάνης  193.720 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Στην συγκεκριμένη τουριστική 
περιοχή δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα οι πεζοί να περπατούν εντός του οδοστρώματος. 
2. Κ.Α 15-7331.0035 και τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες πυροπροστασίας στο Δημοτικό Σχολείο Παστίδας» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  4.100 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό πυρασφάλειας απαιτούνται να 
εκτελεσθούν συμπληρωματικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Παστίδας. 

 

Αύξηση πιστώσεων  
 

1.  Κ.Α 00-8231.0024 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%» προϋπολογισμού  δαπάνης  
200.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Ταμείου. Λόγω μη επαρκούς πίστωσης για την λογιστική τακτοποίηση της εν λόγω κράτησης μισθοδοσίας. 
Υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή εσόδου (Κ.Α. 4131.0024). 
2. Κ.Α 15-7311.0002 και τίτλο «Κατασκευή κτιρίου υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι» προϋπολογισμού  
δαπάνης  30.549 €, κατά 31.531,10 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή εσόδου (Κ.Α. 1314.0006). Χρηματοδότηση 
Θησέας. 
3. Κ.Α 15-7331.0018 και τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο Δ.Δ. Παραδεισίου» προϋπολογισμού  
δαπάνης  56.670 €, κατά 78.735,48 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή εσόδου (Κ.Α. 1314.0012). Χρηματοδότηση 
Θησέας. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 393.984,55 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές μειώνεται κατά  4.100,00 € και 

το τελικό αποθεματικό είναι 389.884,55 €». 

((Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη, της αναπληρώτριας  

Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κας Βαϊλάκη Άννας και της Προϊσταμένης τμήματος Προγραμματισμού & 

Οργάνωσης  κας Κολεζάκη Μαρίας ) 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  2/41567/26-05-2016 εισήγησης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, 
τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης.   
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ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

 

Έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου, προκειμένου να είναι δυνατή η είσπραξη των υπόλοιπων δόσεων 
Δανείου από την ΔΕΥΑ Ρόδου, προβαίνουμε στην αύξηση του ΚΑ 1699.0006 και επειδή δεν δύναται να αυξηθεί 
το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ εσόδων Ι, προβαίνουμε και σε ισόποση μείωση πιστώσεων από άλλους 
Κ.Α. εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι.  

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α  0451 και τίτλο «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.700.000 € κατά  100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α  2211.0007 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης 90.000 € 

κατά 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 125.000 € 

 

Αύξηση πιστώσεων  
 

1.  Κ.Α. 1699.0006  και τίτλο «Έσοδο από παρακράτηση Δανείου της ΔΕΥΑ Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης  
126.488 €, κατά  125.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 125.000 € 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1322.0020 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από τη Θεομηνία του Δεκεμβρίου του 2012 του οδικού 
δικτύου του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 125.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή εξόδου 
(Κ.Α. 64-7333.0003). 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6495.0013 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα ''Γαλάζιες Σημαίες"» προϋπολογισμού  δαπάνης 
8.400 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Δημάρχου, προκειμένου 
να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία για την βράβευση παραλιών του Δήμου με το σήμα της «Γαλάζιας Σημαίας». 
2. Κ.Α  10-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια γραμματοθυρίδων για την εξυπηρέτηση περιοχών του Δήμου Ρόδου, 
όπου δεν υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
14.880 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Δημάρχου, 
προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ανάθεσης της παραπάνω προμήθειας. 

 

Αύξηση πιστώσεων  
 

1. Κ.Α 64-7333.0003 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία του Δεκεμβρίου 2012 του οδικού 
δικτυού του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 125.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή 
εσόδου (Κ.Α. 1322.0020).  
2. Κ.Α 00-6031.0001 και τίτλο «Αποδοχές γενικού γραμματέα ειδικών συμβούλων και επιστημονικών 
συνεργατών» προϋπολογισμού  δαπάνης 57.600 €, κατά 30.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Δημάρχου, προκειμένου να γίνει η πρόσληψη Γενικού Γραμματέα και να 
καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας των ειδικών συμβούλων και συνεργατών για ολόκληρο το οικ. έτος 2016. 
3. Κ.Α 00-6053.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
19.000 €, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου 



      

 128 

Δημάρχου, προκειμένου να γίνει η πρόσληψη Γενικού Γραμματέα και να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας των 
ειδικών συμβούλων και συνεργατών για ολόκληρο το οικ. έτος 2016. 
 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6432.0001 και τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» προϋπολογισμού  
δαπάνης 20.000,00 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών.  
2. Κ.Α 00-6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού  
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.  
 

-Οι μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων γίνονται λόγω του ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  393.984,55 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και την 
υπ΄αρ. 2/41567/26-05-2016 εισήγηση μειώνεται κατά 62.380 € και το τελικό αποθεματικό είναι  331.604,55 €». 

((Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη, της αναπληρώτριας  

Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κας Βαϊλάκη Άννας και της Προϊσταμένης τμήματος Προγραμματισμού & 

Οργάνωσης  κας Κολεζάκη Μαρίας ) 

 

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την με αριθ. πρωτ.: 2/41567/26-05-2016 εισήγηση, καθώς και την με αρ. πρωτ.: 2/43379/01-06-2016 

συμπληρωματική  εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016», 

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010    
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

      Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου 
Προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2016,  
 

και, Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου και θα ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
 

 
 

ΘΕΜΑ 6ο              (Απόφ. Αρ.185/2016  (Α.Δ.Α : 7Ν10Ω1Ρ-Τ2Σ) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης δαπάνης και απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής 
τιμολογίων πάγιας προκαταβολής, Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ρόδου.  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/37308/17-05-2016 ) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 
Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/37308/17-05-2016, ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα:΄Εγκριση σχετικής δαπάνης (παρ.5,αρ.3 ΒΔ 17/5-15/6/1959) για την υποβολή τιμολογίων πάγιας 
προκαταβολής. 
 

    Κύριε Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής 



      

 129 

    Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται Τ.Δ.Α, Α.Π.Υ, Τ.Π.Υ τοπικών ενοτήτων που εκδόθηκαν για έκτακτες 
ανάγκες και πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. 

 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ.2451(22/04/16) ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

   397,98  

ΤΙΜ.Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

1595(22/04/2016) 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΣΕΛΗΜ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

   397,72 

TIM.2537(09/05/16) ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

   399.75   

Τ.Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

65(25/4/2016) 

ΚΟΥΓΚΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & 
ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6672.0008 

 

   393,60 

ΤΙΜ.8910(5/5/2016) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6672.0008 

      

   313,40 

ΤΙΜ.8911(5/5/2016) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

   319,80 

ΤΙΜ.8912(5/5/2016) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

   319,80   

ΤΙΜ.8918(6/5/2016) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6672.0008 

 

   314,88 

ΤΙΜ.8919(6/5/2016) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

   319,31 

ΣΥΝΟΛΑ     3.176.24 

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα παραπάνω παραστατικά δαπανών.»            
 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη και του Προϊσταμένου Τμήματος Προμηθειών κ. 

Αντωνάτου Γεράσιμου) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω τιμολογίων θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθούν και τα 
κάτωθι, όπως αυτά προτείνονται από τον ίδιο, προφορικώς, τα οποία διαπιστώθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν 
συμμετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ κρίνονται άμεσα αναγκαία να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η 
περαιτέρω  εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η συμπληρωματική κατάσταση των τιμολογίων της 
πάγιας προκαταβολής είναι:    

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ.01-

24158 (12/5) 

ΝΤΑΚΑ  ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 

 

70-6662.0002 

 

     399,57 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

ΤΙΜ.3738 
(20/5/16) 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

     396,16 

TIM.3586 

(27/5/16) 

ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ Π.& ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

     395,00 

ΤΙΜ.Δ.Α. 
3859 (24/05) 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

 

70-6662.0002 

 

     396,18 

ΣΥΝΟΛΑ       1.586,91 

 

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την υπ’ αριθμ. 2/37308/17-05-2016 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών,  
· την συμπληρωματική κατάσταση των τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

και εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή συνολικού ποσού 4.763,15 €, 
από τους υπολόγους διαχειριστές των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ρόδου, όπως αυτές 
αναφέρονται στην σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 
2/37308/17.05.2016 και την συμπληρωματική, προφορική εισήγηση του Προέδρου, για την έκδοση ισόποσων 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι: 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ.2451(22/04/16) ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

   397,98  

ΤΙΜ.Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

1595(22/04/2016) 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΣΕΛΗΜ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

   397,72 

TIM.2537(09/05/16) ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

   399.75   

Τ.Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

65(25/4/2016) 

ΚΟΥΓΚΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΥΙΟΙ 
Ο.Ε. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6672.0008 

 

   393,60 

ΤΙΜ.8910(5/5/2016) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6672.0008 

      

   313,40 

ΤΙΜ.8911(5/5/2016) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

   319,80 
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ΤΙΜ.8912(5/5/2016) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

   319,80   

ΤΙΜ.8918(6/5/2016) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6672.0008 

 

   314,88 

ΤΙΜ.8919(6/5/2016) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

   319,31 

ΤΙΜ.01-24158(12/5) ΝΤΑΚΑ  ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

     

399,57 

ΤΙΜ.3738(20/5/16) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

     

396,16 

TIM.3586(27/5/16) ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ Π.& ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

     

395,00 

ΤΙΜ.Δ.Α .3859(24/05) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

 

70-6662.0002 

 

     

396,18 

 

ΣΥΝΟΛΑ 

     

4.763,15 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο            (Απόφ. Αρ.186/2016  (Α.Δ.Α : 76ΣΡΩ1Ρ-ΦΥΩ) 

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διενέργειας δημόσιου πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού 
για  «Φύλαξη από ιδιώτη της κοιλάδας των Πεταλούδων Δήμου Ρόδου, έτους 2016»  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.    

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.  

2/35544/12-05-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 
Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/35544/12.05.2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι 
διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Φύλαξη από 
ιδιώτη της κοιλάδας των Πεταλούδων Δήμου Ρόδου, έτους 2016»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.000,00 
ευρώ με ΦΠΑ (κωδ. 00/6142.0040), ως κάτωθι: 

 

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2016 

 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη διεξαγωγή 
δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της “φύλαξης από ιδιώτη της κοιλάδας των πεταλούδων Δήμου 

Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 00/6142.0040)”.» 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 
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 Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για 
τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/35544/12-05-

2016  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη μειοδότη- προμηθευτή της υπηρεσίας  
«Φύλαξη από ιδιώτη της κοιλάδας των Πεταλούδων Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.00-6142.0040)», 
προϋπολογιζόμενης αξίας 55.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  
 

Άρθρο 1 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, με 

υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη-προμηθευτή της υπηρεσίας «Φύλαξη από ιδιώτη 

της κοιλάδας των Πεταλούδων Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.00/6142.0040)». 

 

Άρθρο 2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης των πιο πάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 55.000 

ευρώ με το ΦΠΑ 23% και περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες φύλαξης που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη 

λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. 

Άρθρο 3 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού. Οι τεχνικές προδιαγραφές και η 

μελέτη εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης 

και δεσμεύουν τα δύο μέρη. Τέλος, γνωστοποιείται ότι ο Δήμος δεν θα δεχθεί υπεργολαβίες. 

 

Άρθρο 4 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η ισχύς της προσφοράς θα λήγει στις 31/12/2016. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ρητά τονίζεται ότι καμία 

μεταβολή των προσφερόμενων τιμών δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που 

αφορούν το υπό προμήθεια είδος εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως και  δικαιούμενοι 

συμμετοχής είναι: 

§ όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

§ ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

§ συνεταιρισμοί 

Άρθρο 5 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων, κτλ  

από τον κ. Γεράσιμο Αντωνάτο, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, οδός Καποδιστρίου 3-5, στο τηλέφωνο 22410-35445 και φαξ 22410-39780. Όλα τα απαιτούμενα 

στοιχεία του διαγωνισμού (μελέτη, διακήρυξη, κτλ) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου. 
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Άρθρο 6 

ΓΛΩΣΣΑ 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην αγγλική γλώσσα αν δεν 

υπάρχουν αυτά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η ζητούμενη υπηρεσία θα παράσχετε με όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού και 

μετά από συνεννόηση με τις Υπηρεσίες του Δήμου. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα(1) έτος από την υπογραφή 

της. 

Άρθρο 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών μπροστά στην Επιτροπή του Διαγωνισμού την …………., ημέρα 
………… και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 09

η
 το πρωί. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι πάροχοι της υπηρεσίας, προμηθευτές ή αντιπρόσωποι και 

έμποροι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο τους ή στην επαγγελματική τους οργάνωση. Η επιτροπή του 

διαγωνισμού θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά και μόνο για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας και όχι 
για μεμονωμένη υπηρεσία. Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες δεν θα γίνει 
αποδεκτή. 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην 

προθεσμία και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους αυτού 

και του επόμενου άρθρου, επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 
1. Η προθεσμία  για την παραλαβή από την Υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, λήγει  

την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού  και ώρα την 13.00 μμ. Οι προσφορές 

πρέπει να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-

35445, υπόψη κ. Αντωνάτου. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται, επίσης, απευθείας στην επιτροπή 

διαγωνισμού  μέχρι και την ώρα  που ορίζεται ανωτέρω κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

2. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο 
εξωτερικό φάκελο.  

3. Στον εξωτερικό, αλλά και σε κάθε εσωτερικό φάκελο, που θα υποβληθεί, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς και επακριβώς: 

3.1.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

3.2. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 

(ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

3.3.  Ο αριθμός της διακήρυξης (πρωτόκολλο της διακήρυξης ή ο αριθμός  Απόφασης Δημάρχου). 

3.4.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3.5.  Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-

mail, κτλ). 

4. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

4.1. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου επιτρέπεται) 

και η εγγύηση συμμετοχής πρωτότυπη, εφόσον τούτη προβλέπεται. Τα δικαιολογητικά αυτά δεν τοποθετούνται 

σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται, με τίτλο φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δοθούν, επί ποινή αποκλεισμού, και σε αντίγραφα (όχι 

επικυρωμένα). 

4.2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
4.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη (όχι χειρόγραφη), με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο του 
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πίνακα που υπάρχει στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην 

προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού χρησιμοποιώντας τον α/α της μελέτης, 

ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. Η 

οικονομική προσφορά θα δίνεται και σε usb, θα είναι φτιαγμένη σε πίνακα του word και θα τοποθετείται μέσα 

στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς προς διευκόλυνση της επιτροπής. Επισημαίνεται ότι για την επιλογή 

του μειοδότη θα ληφθεί υπόψη, αποκλειστικά η έντυπη προσφορά. 

4.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 

την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  

6. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις προσφορές και 

κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  

απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  

όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία 

δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές 

αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Οι 

φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένους 

εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, κλπ). 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, στην προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών και 

σε ξεχωριστό κεφάλαιο να αναφέρουν και τα κάτωθι: 

· τον αριθμό των εργαζομένων 

· τις ημέρες και ώρες εργασίας 

· τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και να υποβάλλουν 
αντίγραφο αυτής 

· το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων 

· το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα κάτωθι δικαιολογητικά και με αντίγραφα(άρθρο 7,9,12 

του ΕΚΠΟΤΑ): 

Άρθρο 9ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται  από τα παρακάτω αναγραφόμενα δικαιολογητικά, 

ήτοι: 

α)   Οι Έλληνες πολίτες:  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου(3) από την ημερομηνία 

του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Οι εταιρείες δεν υπόκεινται σε αυτή την υποχρέωση. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή 
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τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχει εκδοθεί και 

θα έχει ισχύ για το παρόν έτος. 

4. Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν. 3707/2008, προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη 
λειτουργία της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

5. Αν για κάποιο λόγο σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 

δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση 

του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

 

 β) Οι αλλοδαποί: 

· Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. 

· Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της 

παραγράφου αυτής. 

· Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 

οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

     γ) Οι συνεταιρισμοί: 

· Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

· Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 

οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 

   δ) τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

· Όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν και οι Έλληνες πολίτες στην παράγραφο 9α, εκτός του 

ποινικού μητρώου. 

· Υπεύθυνη δήλωση νόμιμα επικυρωμένη του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται 

νομικοί περιορισμοί και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της εταιρείας από διαγωνισμούς του 

δημοσίου ή των ΟΤΑ. 

· Οι εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο άτομο προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί 
συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της, πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο. 

· Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εταιρεία και οι υπεύθυνες δηλώσεις των Νομικών Προσώπων 

θα πρέπει να φέρουν υπογραφή από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.  

Τέλος, οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί) ή νομικά 

πρόσωπα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: 

a. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και 
των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων, και τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

b. Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει αναλυτικά όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία στα οποία είναι 

ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

c. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα εφαρμόσουν απαρεγκλίτως όλες τις διατάξεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 

και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  

Οι δηλώσεις αυτές θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο στην ελληνική γλώσσα και θα είναι ή όλες μαζί σε μία 

υπεύθυνη δήλωση ή ξεχωριστές. 

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών, εκτός και αν συνεχίζεται η διαδικασία επίδοσης 

αυτών, η Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια προβαίνει στο άνοιγμα των κατατεθέντων φακέλων κατά 

σειρά που επιδόθηκαν και καταχωρεί (δεν αξιολογεί σε αυτή τη φάση τα δικαιολογητικά) στα 
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πρακτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό που βρέθηκαν στον κάθε φάκελο περιληπτικά 

αλλά με σαφήνεια. Στο κάθε δικαιολογητικό γράφεται ο αύξων αριθμός του φακέλου και μονογράφεται 

από τα μέλη της Επιτροπής. Οι εσωτερικοί φάκελοι που περιέχουν την οικονομική και τεχνική 

προσφορά δεν ανοίγονται, αλλά σημειώνονται σε αυτούς ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου εξωτερικού 

φακέλου και μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.  

2. Στη συνέχεια (όχι απαραίτητα την ίδια ημέρα), η συνεδρίαση γίνεται μυστική και η επιτροπή προβαίνει 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών που βρέθηκαν στους φακέλους και ενημερώνει με πρακτικό της 
τους συμμετέχοντες. Στους αποκλεισθέντες προμηθευτές αιτιολογείται ο λόγος αποκλεισμού τους και 

επιστρέφονται αμέσως τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ως και ο φάκελος της οικονομικής και τεχνικής 

προσφοράς σφραγισμένοι όπως κατατέθηκαν. 

3. Στη συνέχεια (όχι απαραίτητα την ίδια ημέρα), η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και ανοίγει τους 

φακέλους των τεχνικών προσφορών. Η διαδικασία είναι η ίδια με την προηγούμενη φάση του 

διαγωνισμού. Στους αποκλεισθέντες σε αυτή τη φάση προμηθευτές επιστρέφονται αμέσως τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, ως και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς 

σφραγισμένος όπως κατατέθηκε.   

4. Στη συνέχεια(όχι απαραίτητα την ίδια ημέρα), η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και ανοίγει τους 

φακέλους των οικονομικών προσφορών και ανακοινώνει μεγαλοφώνος το περιεχόμενο αυτών. Η 

επιτροπή οφείλει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες προμηθευτές σε αυτή τη διαδικασία, τρεις(3) 

ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ακριβή ημέρα και 

ώρα του ανοίγματος. Οποιαδήποτε επίσημη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε κάθε στάδιο του 

διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μέσω fax ή e-mail με απόδειξη. 
5. Προσφορές που δεν είναι συνταγμένες σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι 

υπογεγραμμένες και δεν φέρουν τη σφραγίδα του προσφέροντα, αποκλείονται από το διαγωνισμό.  

Μετά τα ανωτέρω, η Επιτροπή ορίζει την ημερομηνία ανακοινώσεως της απόφασης ανακήρυξης του αναδόχου. 

 

Άρθρο 10 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη: 

1. η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

2. η τιμή της προσφοράς σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και 

την τρέχουσα τιμή της αγοράς.  

Ανάδοχος, τελικά, ανακηρύσσεται αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή συνολικά. Απαραίτητη προϋπόθεση 

όμως είναι ότι όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί στο διαγωνισμό. Αυτήν τη συμφωνία την αποφασίζει η Επιτροπή του Διαγωνισμού. Για την κατακύρωση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε 

προμηθευτή.  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή για ένα προϊόν ή ομάδα προϊόντος, αφού αυτά είναι 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών για ένα προϊόν, 

διενεργείται από την επιτροπή του διαγωνισμού, κλήρωση με διαφανείς όρους που αυτή θα καθορίσει σε 
συμφωνία με τους συμμετέχοντες. Η επίσημη ενημέρωση των διαγωνιζόμενων δύναται να γίνει και με 

αποστολή μέσω φαξ ή email των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού με αποδεικτικό αποστολής. 

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση-

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού ανά είδος, για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας ή αξίας, όχι όμως λιγότερο 
του 50%. Ο όρος αυτός μπορεί, επίσης, να μεταφερθεί και στη σύμβαση με το/τους μειοδότη/τες προμηθευτή/ές 

και θα αφορά τη συμβατική ποσότητα ή αξία. 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να 
προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του μειοδότη. Το πιστοποιητικό 

αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Για το 

χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 
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Καθαρισμού ή/και Φύλαξης», o μειοδότης πρέπει να υποβάλλει  Ένορκη βεβαίωση νομίμου εκπροσώπου του 

αναδόχου ενώπιων συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για 
παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (παρ.2δ άρθρο 68 

Ν.3863/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013). Η σύμβαση καταρτίζεται βάση 

των όσων προβλέπονται στο ΠΔ 28/1980 και το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010.  

 

Άρθρο 11 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

     1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή, άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

     2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού Υπηρεσία ως εξής: 

    2.1 Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

    2.2 Κατά της νομιμότητας διενέργειας και της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προσφυγή κατά της συμμετοχής 

προμηθευτών σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

· Στην περίπτωση 2.2, δικαίωμα υποβολής προσφυγής έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

· Στην περίπτωση  2.1 της προηγούμενης παραγράφου, η προσφυγή εξετάζεται από την Οικονομική 

Επιτροπή, η οποία εκδίδει την απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

· Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

· Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην επιτροπή του αρ. 7 Ν. 2839/00 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν παράβολο κατάθεσης υπέρ 

του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει 

να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί  έσοδο του Δήμου 

και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». 

 

Άρθρο 12 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται 

και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μέσα στις επόμενες 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση-

ενημέρωση του μειοδότη και θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της. Η σύμβαση 

καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο ΠΔ 28/1980. Ο χρόνος της σύμβασης ΔΕΝ μπορεί να 

ανανεωθεί.  
 

Άρθρο 13 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις  θα προέρχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2% της συνολικής αξίας των υπηρεσιών, χωρίς το 

ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα λήγει στις 31/01/17 και θα κατατίθεται μαζί με την 

υπογραφή της σύμβασης.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 28/1980. 
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Άρθρο 14 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Η παραλαβή όλης της ποσότητας της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, εφάπαξ ή τμηματικά, μετά 

από ποσοτικό και  ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα, με τα δεδομένα της προσφοράς του προμηθευτή και των τεχνικών 

προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο διαγωνισμό. Μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και εφόσον δεν 

υπάρχουν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις ή ενστάσεις, θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που 

κατετέθη κατά την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσό ίσο 

με το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας για τα προσφερθέντα είδη, χωρίς το ΦΠΑ.  

 

Άρθρο 15 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης όλης της προμήθειας ή τμήματος αυτής  για χρονικό διάστημα έως 

τριάντα(30) ημερολογιακών ημερών, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με το πέντε τοις 

χιλίοις(5ο/οο) για κάθε ημέρα επί της συνολικής αξίας των εκπροθέσμως παραδοθέντων ειδών. Μετά την 

παρέλευση των τριάντα(30) ημερών θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκπτωσης, σύμφωνα με το ΠΔ 28/1980. 

 

Άρθρο 16 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία(1) τοπική εφημερίδα. Επίσης, θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι και την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού. Τα 

έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης, και όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο, 

ενώ ο Δήμος θα επιβαρυνθεί το ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 17 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης δύναται να γίνει και με εξόφληση 

100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την 

παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και 

λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε 

παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική 

πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία 

του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 

 

Άρθρο 18 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 28/1980, βάση των άρθρων 158,209 

του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 3858/2010(Νόμος Καλλικράτη). Για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα 

διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω ΠΔ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε Πεταλούδων»  

(κωδ. 00/6142.0040) και για χρονικό διάστημα ΠΕΝΤΕ (5) μηνών, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης». 

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/2006)  
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 54.990,00 ευρώ με τον ΦΠΑ και θα 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ροδίων του οικονομικού έτους 2016 στον κωδικό 00/6142.0040   

από ίδιους πόρους. 



      

 139 

          

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσίας του έργου: «Υπηρεσίες Φύλαξης Δ.Ε. Πεταλούδων» , 

00/6142.0040 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις: 
α) του νέου Ν. 3463/2006 (Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 
β) του Ν. 2286/95 

γ) ΠΔ 28/1980 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό  με τους όρους που 
καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών  από 
την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 5ο – Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το 
νόμο και θα συναφθεί για χρονικό διάστημα maximum 5(πέντε) μηνών. Ρητά δεν προβλέπεται παράταση αυτής. 
 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της 
σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% χωρίς το ΦΠΑ. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, 
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα του ΠΔ 28/1980.  

 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής παροχή υπηρεσιών 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υπηρεσιών, αυτές δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο ΠΔ 28/1980.  

 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν 
κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ  βαρύνει το Δήμο και τα έξοδα δημοσίευσης θα  
βαρύνουν το μειοδότη. 
 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υπηρεσιών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα του ΠΔ 28/1980. Η 
παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα 
με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  
 

Άρθρο 11ο – Πρόσθετα προσόντα του προσωπικού τυ αναδόχου-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την παροχή της υπηρεσίας κατάλληλα πιστοποιημένο και 
διαπιστευμένο  από τον Δήμο προσωπικό, με γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (πχ. Αγγλικά) 

     Ο Δήμος ως εργοδότης έχει το δικαίωμα  να ζητήσει από τον ανάδοχο σε περίπτωση ακαταλληλότητας όλης ή 
μέρους της παρεχόμενης εργασίας την άμεση αντικατάσταση των εργαζόμενων που εμπλέκονται σε αυτό. Εάν ο 
ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, αμέσως, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί σε απόρριψη της 
παροχής της υπηρεσίας, και την μείωση του τιμήματος. Το αντίστοιχο ποσό θα εγκρίνει και η προϊσταμένη αρχή 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Α/Α 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ Συνολικές ώρες 

Φύλαξης (ενδεικτικές) 
Ενδ. Τιμή ανά ώρα 

Φύλαξης (άνευ φπα) 
Ενδ. Συνολικό κόστος 

(άνευ φπα) 

1 Φύλαξη της Κοιλάδας 
των Πεταλούδων 

7.450 6,00 € 44.700 

2 Σύνολα 7.450  

 44.700 

Φπα 23% 10.281 

στρογγυλοποίηση        9     

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία με φπα 23% 54.990 

 

1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλούδων για πέντε μήνες  από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 

Η Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων μέσω εντεταλμένου για αυτό τον σκοπό δημοτικού υπάλληλου  ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα (15 ημέρες) σε συνεργασία με τον ανάδοχο, θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο  επίβλεψης 
φύλαξης  της κοιλάδας, δηλαδή   8 ωρη, η 10 ωρη φύλαξη ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται.  
       Θα υπάρχει και έλεγχος των σημείων στάθμευσης της κοιλάδας, και αυτό αφορά είτε τα οχήματα των 
επισκεπτών, είτε τα οχήματα των εταιρειών τροφοδοσίας των καταστημάτων και τα οχήματα των επισκεπτών της 
. 

1. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος φύλαξης και το κάθε είδους λειτουργικό κόστος.   
2. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι για πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της. Παράταση αυτής 

σε ώρες φύλαξης η μήνες ισχύος δεν προβλέπεται. 
3.  Ο χώρος εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι είτε με προσωπική παρουσία  . 
4. Το ωράριο της φύλαξης θα καθορισθεί από την υπεύθυνη Υπηρεσία για την φύλαξη της κοιλάδας των 

πεταλούδων  σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και θα είναι για επτά μέρες την εβδομάδα (Κυριακές και 
αργίες).. Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι πλήρης. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας θα 
συντάσσει ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου.  

5. Το προσωπικό ασφαλείας θα είναι ένστολο  και θα φέρει ιδιόκτητο σύστημα επικοινωνίας ή κάποιο άλλο 
σύστημα επικοινωνίας(κινητό). 

6. Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη στολή και θα είναι ίδια από πλευράς ποιότητας και 
χρώματος.  Κατώτατο όριο ανθρώπων έξη (6), εκτός του εκπροσώπου της Εταιρείας.  

7. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι  Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι της Ε.Ε., κατά 
προτίμηση δημότες του Δήμου Ρόδου, ειδικευμένοι, θα είναι κάτοχοι ειδικής άδειας φύλακα σε ισχύ,  
υγιείς, λευκού ποινικού μητρώου, άριστοι στο είδος τους, άψογοι από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι 
σε τρίτους. Επίσης θα προτιμηθούν άτομα που ομιλούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.(Αγγλικά) 

8. Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε μέλους του προσωπικού του αναδόχου 
αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν εκτελεί πλήρως τα καθήκοντα του.  

9. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία. 
Εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές ωράριο εργασίας κοινωνικές παροχές αποζημιώσεις 
φόρους κ.λ.π θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 
προκύπτει από αυτές. Επίσης, υποχρεώνεται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 
δημόσιο στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

10. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση του βιβλίου στο οποίο θα αναγράφονται καθημερινά τυχόν 
περιστατικά και θα είναι πάντα στην διάθεση του Δήμου. Αυτό θα θεωρείται κάθε μήνα από τον αρμόδιο 
υπάλληλο του Δήμου Ρόδου. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά 
που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού του.  

11. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί έγγραφα στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ότι 
ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο.  

12. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ –ΤΕΑΜ και σε κάθε άλλο 
ασφαλιστικό φορέα που προβλέπει ο νόμος. Ο Δήμος δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του 
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αναδόχου να εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του αναδόχου να εφοδιάζει 
το Δήμο με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. (καταστάσεις ενσήμων, κ.α.) 

13. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη της 
υγείας του προσωπικού του(εμβολιασμός), ενώ για κάθε συνέπεια από την παραβίαση αυτών των 
μέτρων ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη.  

14. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων 
και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο 
προσωπικό του. Επίσης θα τηρεί την νομοθεσία περί Τεχνικού ασφαλείας τα υγείας των εργαζομένων. 

15. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος 
έναντι του Δήμου για την εξασφάλιση της φύλαξης   για όλο το χρόνο διάρκειας της σύμβασης.  

16. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών και αναπαύσεων και να 

καλύπτει όλα τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 
αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Δήμου.  

17. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσας σύμβασης απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε 
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο ανάδοχος όμως μπορεί να υπενοικιάσει από άλλη εταιρεία 
προσωπικό, για τις ανάγκες του 

18. Ο ανάδοχος θα ελέγχεται για όλες τις ενέργειες του και για την τήρηση των υποχρεώσεων του  από την 
αρμόδια επιτροπή που αποτελείται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, δύο δημοτικούς συμβούλους και 
υπηρεσιακούς παράγοντες.  

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 77/2016  

(ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που 
δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 
19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 8ο                                                        (Απόφ. Αρ.187/2016  (Α.Δ.Α : 64ΗΙΩ1Ρ-Φ0Ψ) 

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού της «ασφάλισης όλων των οχημάτων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016»  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 118.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.    

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/41731/26-05-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 
Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/41731/26-05-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι 
διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «ασφάλισης όλων 
των οχημάτων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016», ως κάτωθι: 

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έτους 2016 

 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων για τη διεξαγωγή 
δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «ασφάλισης όλων των οχημάτων του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2016» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

 

 Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για 
την μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/41731/26-

05-2016  

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Εγκρίνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου  Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  
που αφορά την ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου Ρόδου (6252.0001, 6253.0001) ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 118.000 ευρώ,  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά προσφορά, με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ:  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπ όψιν: 
 

· Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως αυτές 

έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 ( ΦΕΚ Α 100) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 

· Τo Π.Δ. 60/2007 <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α)  

· Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα τa Άρθρα 158 και  209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-  6-

2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

· Το Π.Δ. 113/2010 

· Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ68Α /20-03-2007) 

· Το Ν. 3858/2010 ( Νόμος Καλλικράτη) 

· Το Ν. 3310/2005 «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

· Το  N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών   Δημοσίων   Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις. 

· Την ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

· Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου στους κωδικούς 6252.0001, 6253.0001 ύψους 118.000 ευρώ. 

· Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική παροχή υπηρεσίας. 

· Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που θα εκδοθούν. 

· Την απόφαση Δημάρχου 3042/2014 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά την 
ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου Ρόδου (6252.0001, 6253.0001) ενδεικτικού προϋπολογισμού 118.000 
ευρώ,  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη συνολικά προσφορά, με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μετά 

από 20 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 
 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ζ.  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Α1. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών της παρούσης περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση και στη σχετική 

μελέτη  του Δήμου Ρόδου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 
 

Α2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.Promitheus.aov.ar του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

…………./……./2016 ………./…../2016  
09:00 

………./…../2016 
09:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα. 
 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του 

άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 
 

Α3. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 
4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Οι προμηθευτές πρέπει να  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας  του Δήμου, δηλαδή για το 
σύνολο των προς ασφάλιση οχημάτων. 

 

Προϋποθέσεις νια τη δυνατότητα συμμετοχής  στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 
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Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 

την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από το σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως 

οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι 

τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

· Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

· Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

· Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα 

εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 
 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ): 

 

Πέραν των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη για το θέμα αυτό (π.χ. προθεσμίες κλπ), πρέπει 

να αναφερθούν και τα εξής: 
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Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών -διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 
μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, αυτές παρέχονται έξι (6) μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών (Άρθρο 3 παρ.9 της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός 
προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993). Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 

Α4. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Α). Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.  
βάση του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014,  ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ της προσφοράς (οι προσφορές 
ισχύουν μέχρι 01/09/2016 ).  
Β). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου(3), από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει τα εξής : 

·  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

·  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(ΕΕ 

L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

·  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

·  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου της 10ης
 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

· αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις 

του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 

πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
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Γ).  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
· Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση.  
· Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

Δ1). Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον 

εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση 

ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού 

κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Δ2). Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία 

να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

 

Ε). Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ζ).  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και δε θα 

οφείλει τις εισφορές  του κατά το έτος 2015 και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με 

το είδος των υπό προμήθεια ειδών-υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
 

Η). Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα 

υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα.  

Θ). Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86  ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή 

ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

Ι). Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86  για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης  

Κ). Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86  ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε 

αρμόδια αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

Λ). Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόμενοι στο άρθρο 45 της 

αριθμ. 2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισμού. 

Μ). Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν απασχολεί στην εταιρεία ανήλικα άτομα. 

 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες, αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  
 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

Α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες.  
Β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  και ότι δεν έχει 
αποκλειστεί η συμμετοχή της εταιρείας από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
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Γ) Όλα τα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να φέρουν υπογραφή 
των νόμιμων εκπροσώπων αυτών. Προς απόδειξη τούτου θα πρέπει να προσκομίζεται το ανάλογο καταστατικό με 
την τελευταία τροποποίηση στο οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητα των νόμιμων εκπροσωπών τους. 

 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω.  
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
γ) Πιστοποιητικό ως παράγραφος δ και ε των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 
 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 
επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. 
γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας             της Ελλάδος. 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της 

επιχείρησης και να υπογράφονται: 

- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 
 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέρονται και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 
 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το 

νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 

 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 

πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 

κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 
 

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν. 1599/1986, όσον αφορά 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την 

αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που 

δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον 

δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης 

της επιχείρησης 
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Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου 

του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου 

 

Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι 

ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

Β).ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Oι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο 

Π.Δ. 60/07  

 

Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας 

(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.  

 

2(α). Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 

συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και την 

τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

I. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με την παρ.Α3(β) της παρούσας διακήρυξης, 

το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Δ/νση 
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Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-35445, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν 

στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας και είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα  (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Κατά την υποβολή της προσφοράς από 

τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
 

II. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται, επίσης, ηλεκτρονικά τα 

κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς 

περιλαμβάνεται στην σχετική μελέτη του Δήμου. Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και δικαιολογητικά της τεχνικής 

προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον 

ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά 

και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 

αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ,στην οποία θα δηλώνεται ότι οι τεχνικές 

προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν 

ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού του συμμετέχοντος.3 

 

2(β). Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 

στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Δεκτές  στο διαγωνισμό γίνονται οι προσφορές των  προμηθευτών 

που υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας του Δήμου, δηλαδή για όλα τα προκηρυχθέντα οχήματα. 

Εάν απουσιάζει έστω και ένα, η προσφορά θα απορρίπτεται.  

 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή η ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία(ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου), 

σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται με την παρούσα διακήρυξη σε μορφή 

pdf. Πιο αναλυτικά: 

      Οι προμηθευτές θα συμπληρώσουν στην πλατφόρμα την προσφορά για 387 οχήματα επί μία μέση τιμή, από 

τον πολλαπλασιασμό των οποίων θα βγει η συνολική προσφορά τους. Όμως, επιπλέον, θα πρέπει να επισυνάψουν 

και αναλυτικό πίνακα με την προσφερόμενη τιμή ασφάλισης ανά όχημα από την οποία θα βγαίνει η συνολική 

ανωτέρω προσφορά όπως το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς. Οι δύο προσφορές πρέπει να συμφωνούν 

στο άθροίσμά τους. Δηλαδή, αν το συνολικό άθροισμα της προσφοράς για την ασφάλιση των 387 οχημάτων είναι 

118.000 ευρώ, τότε ο προμηθευτής θα συμπληρώσει την προσφορά: 

 387 οχήματα χ 304,909 ευρώ(μ.ο./όχημα) = 118.000 ευρώ και θα επισυνάψει τον αναλυτικό πίνακα με τις 

ασφαλίσεις ανά όχημα που θα έχει άθροισμα 118.000 ευρώ άνευ φπα. 

     Επίσης, επειδή το σύστημα θα βγάλει αυτόματα ότι η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών υπόκειται σε φπα 

23%, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής μηδενικού φπα, ο προμηθευτής θα πρέπει να αγνοήσει το 

συγκεκριμένο φπα και να δώσει προσφορά κανονικά χωρίς φπα. 
 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 
Ο προσφέρων θα συμπληρώσει τον πίνακα που βρίσκεται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς με τις 
τιμές των ασφαλίστρων, μετά θα τον μετατρέψει σε αρχείο μορφής pdf, θα το υπογράψει ψηφιακά και θα 
το επισυνάψει στο ΕΣΗΔΗΣ στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

                                                 
3 Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει 
το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχον είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός 
της προθεσμίας που θα του ταχθεί. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη 
διαδικασία του διαγωνισμού. 
Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί. 
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Επουδενεί η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί προσφορές οι οποίες θα υπερβαίνουν το ποσό της μελέτης του 
διαγωνισμού. 

3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 

και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Για την 

απόδειξη αυτού ο συμμετέχων θα πρέπει να επισυνάψει Υπέυθυνη Δήλωση. 

4. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του 

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται με 

έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει 

της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016. Η πληρωμή θα 

γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση για φόρο 

εισοδήματος σε ποσοστό 1%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) 

υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, 

καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

5. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινήσεις 

5.1). Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός 

εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

5.2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

5.3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. 
 

6. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα μέχρι 01/09/2016. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υπολογισμός του χρονικού 

διαστήματος αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

7. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα 

των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 

Όπως αναφέρεται στο : A3.β. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

α) Για τους Έλληνες πολίτες, παράγραφος 1. 
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

- Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, 

χωρίς Φ.Π.Α., νόμος 4281/2014. 

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

- Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 

επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο157 του Ν.4281/2014  

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι ……../………../2016  και ώρα 09:00 π.μ. μέσω των αρμοδίων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και 

ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 

Προσφορά».Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 

των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 

των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.4
 Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκείμενο να λάβουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

Διαδικασία ηλεκτρονικής Αξιολόγησης προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγηση του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη 

της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ,προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 

περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών. 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

                                                 
3 Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει: Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», OL συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ϋα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω του συστήματος. Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του 

περιεχομένου των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, η υπηρεσία ϋα τους ειδοποιήσει σχετικά για το χρόνο και τον χώρο που ϋα 
πρέπει να προσέλϋουν για το σκοπό αυτό 
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· Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. Οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται   

      για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

· Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από  

      την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες-οικονομικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-κατακύρωση 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη συνολικά τιμή προσφοράς και στην 
περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιες τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα γίνεται  κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον 
πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων προσφορών ή θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από 
την επιτροπή διαγωνισμού, νοείται δε, ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με 
την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και 
της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 
χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη 
των προσφορών. 
 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης που προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 
γ)  Την κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ  
     ισοδύναμων  προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους.  
δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του   
     αρμοδίου οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων   
     προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και  
     των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει  
     αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους 
φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την 

προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής 

: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 
δ. Την τιμή. 
ε. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  
στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  
ζ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
η. Τον τρόπο πληρωμής. 
θ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  
ι. Την παραλαβή των ασφαλίστρων. 
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Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει 
όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και για τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου από το Πρόεδρο. 
Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από 01/09/2015 ως 01/09/2016.  
 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται 

της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

δ.Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 

Ενστάσεις - Προσφυγές 

 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου 
σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως 
εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης έως 

την ημέρα υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι 

ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται 

ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική 

τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε 

μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν 

Μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια 

επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην Οικονομική Επιτροπή η 

οποία τελικά αποφασίζει. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου. 

Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 
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Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 

δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Ε1. Παραλαβή των υλικών Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης 

 

Η παραλαβή των ασφαλίστρων, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, 

γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται με το ΠΔ 28/1980 και οι αντίστοιχοι νόμοι.  
 

Ε2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά με βάση τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΔ 28/1980. Ο προμηθευτής του Δήμου, θα πληρώνεται ανάλογα με την 

πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας αφού πρώτα προσκομίσει τα απαιτούμενα από το Νόμο Δικαιολογητικά και 

αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου. Σε περίπτωση που η 

πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του 

τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 

166/2003(ΦΕΚ 138/τ.Α'/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 

29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Κατά την πληρωμή γίνονται 

οι απαιτούμενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από το νόμο. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στην 

κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει 

το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρττηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.rhodes.gr και τη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

1. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο (2) Οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορία, 

σε δύο (2) ημερήσιες Νομαρχιακές εφημερίδες, σε μία(1) εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα και στην 

εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται σε 20 ημέρες από την τελευταία  δημοσίευση αυτής 

στον έντυπο τύπο. 

3. Η διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 

4. Από τη δημοσίευση του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα 

λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 

προμηθευτή ή τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι με την διαδικασία, με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, για προμήθειες και εργασίες των ΟΤΑ, κατόπιν 

προκληθείσης άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας (διαγωνισμού), τα σχετικά έξοδα δημοσιεύσεων, κηρυκείων 

κλπ βαρύνουν τον αναθέτοντα ΟΤΑ και όχι τον κατ' ανάθεση ανάδοχο (σχετική η με αριθμ ΓνΝΣΚ 156/2000). 
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Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4155/13, της 

ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν.2286/95 ,του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του Π.Δ.60/07 και του ΠΔ 28/1980, όπως 

ισχύουν. 
  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου Ρόδου(429 οχήματα) για 
την περίοδο 01/09/2016 – 01/09/2017. Τα οχήματα θα ασφαλιστούν έναντι αστικής ευθύνης (σωματικές βλάβες 
και υλικές ζημιές τρίτων) και θα γίνει κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού με συμπλήρωση τιμολογίου χωρίς όριο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 και του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν. 
Καλλικράτη. Ο πίνακας των οχημάτων παρουσιάζεται σε συνημμένο πίνακα του word. 

Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για σωματικές βλάβες προς τρίτους και επιβαίνοντες θα ανέρχεται στις 
1.000.000 ευρώ ανά άτομο και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για υλικές ζημιές προς τρίτους θα ανέρχεται στις 
1.000.000 ευρώ ανά γεγονός ή ατύχημα.  

Οι τιμές των ασφαλίστρων που θα δοθούν θα είναι οι τελικές τιμές και περιλαμβάνουν τα καθαρά ασφάλιστρα, 
τα δικαιώματα, το φόρο ασφαλίστρων και όποια άλλη επιβάρυνση. Ο πίνακας προς ασφάλιση οχημάτων είναι ο 
συνημμένος στο διαγωνισμό πίνακας  xcel και έχει εξαχθεί από το έγγραφο που απέστειλλε στο Τμήμα 
Προμηθειών η Δνση Τροχαίου Υλικού. 
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   ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  (ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ) 

Α/Α 

Είδος 
Οχήματος 

ή Μ.Ε. 

Αριθμό
ς 

Κυκλο
φορίας 
Οχήμα
τος ή 
Μ.Ε. 

Εργ. Κατ. 
Οχήμ. - Δικ.  

Τύπος Οχήμ. 
- Δικ. 

Α Έτος 
Κυκλ. 

Οχήμ. - 
Δικ. 

Αρ. Πλ. Οχήμ. - 
Δικ. 

Πραγμ
. Ισχύς  
Οχήμ. 
- Δικ. 
(Hp) 

Φορ. 
Ισχύς 
Οχήμ

. - 

Δικ. 
(Hp) 

Κυβισ
μός 

Οχήμ. 
- Δικ. 

Δημοτικ
ή 

Ενότητα 
(Αρχική 
Καταγρ

αφή) 

1 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
3447 

NISSAN 
UVL2LJYF24

NQ2 

28-05-

2009. 

VWASHTF24810

50081. 
  16 2.488 

Αρχαγγέ
λου 

2 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
3448 

NISSAN 
UVL2LJYF24

NQ3 

20-05-

2009. 

VWASHTF24810

58959. 
  16 2.488 

Αρχαγγέ
λου 

3 Λεωφορείο 
ΚΗΗ 
3449 

MERCEDES 315CDI 
28-05-

2009. 

WDB9066331S35

2253. 
    2.148 

Αρχαγγέ
λου 

4 
Επιβατικό-

(Jeep) 

ΚΗΗ 
4714 

MITSUBISH

I 

OUTLANDE

R CB 821 

28-05-

2009. 

JMDXJCW8W9F

501944. 
  14 1.968 

Αρχαγγέ
λου 

5 

Βυτίο 
μεταφοράς 

μη 
πόσιμου 
νερού ή 

Λυμάτων 

ΚΗΥ 
1203 

VOLVO   1997.     33   
Αρχαγγέ

λου 

6 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1231 

VOLVO FL 615 
03-09-

1999. 

YV2E4CA0XB21

9236. 
  33 2.148 

Αρχαγγέ
λου 

7 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1256 

VOLVO FLH4X2R 
03-01-

2001. 

YV2E4CBA1YB2

68417. 
  33   

Αρχαγγέ
λου 

8 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1291 

MITSUBISH

I 
L200 

25-07-

2002. 

MMBONK7402D

006037. 
  17   

Αρχαγγέ
λου 

9 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1292 

MITSUBISH

I 
L200 

25-07-

2002. 

MMBONK7402D

006039. 
  17   

Αρχαγγέ
λου 

10 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1293 

MITSUBISH

I 
L200 

25-07-

2002. 

MMBONK7402D

006040. 
  17   

Αρχαγγέ
λου 

11 Λεωφορείο 
ΚΗΥ 
1294 

SFAKIANA

KIS 
SS 500/50L 

09-08-

2002. 

XG9550L02E3B0

1219. 
  41   

Αρχαγγέ
λου 

12 
Γερανοφόρ

ο 

ΜΕ 
10830

9 

NISSAN 
CABSTAR 

35.13 

21-01-

2009. 

VWASHTF24810

57590. 
130     

Αρχαγγέ
λου 
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13 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
17809 

KOMATSU WB93R-2 
20-07-

2000. 
EKI93F21537. 97     

Αρχαγγέ
λου 

14 
Ισοπεδωτή

ς γαιών 

ΜΕ 
17810 

KOMATSU GD521A-1E 
20-07-

2000. 
12064. 140     

Αρχαγγέ
λου 

15 

Φορτωτής-

Φορτωτά
κι 

ΜΕ 
17825 

CASE 1845C 2000. JAFO253313. 52     
Αρχαγγέ

λου 

16 Φορτωτής 
ΜΕ 

17826 

INTERNATI

ONAL 
530C 

22-09-

2000. 
3470549D002350. 175     

Αρχαγγέ
λου 

17 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
38080 

CASE 580SK 
14-06-

1996. 
JJHOO46828. 80     

Αρχαγγέ
λου 

18 Τρακτέρ 
ΑΜ 

52126 

DEERZCUM

PANY 

JOHNDEER 

3520(268) 
2008. LV2520E486157. 25,98     

Αταβύρο
υ 

19 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
4718 

MERCEDES 2626K 
08-08-

1997. 

WDB3953421435

0472. 
  76 12.675 

Αταβύρο
υ 

20 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
4722 

NISSAN 

TK3 

NCH1LCHTK

OFQ4 

30-09-

2010. 

VWANHTTKO85

053320. 
  27 4.462 

Αταβύρο
υ 

21 Επιβατικό 
ΚΗΗ 
4736 

RENAULT  TRAFIC 2006. 
VA1JLBAB66Y1

26677 
  14 1.998 

Αταβύρο
υ 

22 

Φορτηγό-

Δορυφορικ
ό 

ΚΗΙ 
9143 

PIAGGIO 
PORTER 

S85E 

01-02-

2008. 

ZAPS8500000575

585. 
  9   

Αταβύρο
υ 

23 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1061 

MERCEDES 1314/42 1991. 
WDB6750331553

2925. 
  36   

Αταβύρο
υ 

24 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1062 

MAZDA E3000 1978. TA3HI 501358.   18 1.770 
Αταβύρο

υ 

25 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1224 

MAZDA B 2600 
14-05-

1999. 

JMZUF8UE20071

9681. 
  17   

Αταβύρο
υ 

26 Λεωφορείο 
ΚΗΥ 
1230 

FIAT  
IVECO - CO 

100E 

23-07-

1999. 

ZCFA1ADOOO2

278867. 
  35   

Αταβύρο
υ 

27 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1283 

MITSUBISH

I 

CANTER - 

FE64 

12-12-

2001. 

TYBFE649E6DR

01112. 
23     

Αταβύρο
υ 

28 
Επιβατικό-

(Jeep) 

ΚΗΥ 
1284 

LADA NIVA 
11-12-

2001. 

XTA21214021605

644 
12   1.690 

Αταβύρο
υ 
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29 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΚΗΥ 
1335 

FIAT 
DOBLO 

CARGO 

03-11-

2004. 

ZFA22300005278

969. 
  13   

Αταβύρο
υ 

30 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1338 

FIAT  DOBLO 
19-05-

2005. 

ZFA22300005248

881. 
  11 1.596 

Αταβύρο
υ 

31 
Γερανοφόρ

ο 

ΜΕ 
10065

0 

PIAGGIO 
PORTER B 

(4x2) 

20-11-

2007. 

ZAP85000005686

19. 
      

Αταβύρο
υ 

32 Σάρωθρο 

ΜΕ 
10170

1 

ALFREDKA

RCHERGMB

H CO 

ICC1D 
21-11-

2007. 
23144. 16,7     

Αταβύρο
υ 

33 Φορτωτής 

ΜΕ 
11766

1 

CATTERPIL

AR 
950 M 

26-04-

2010. 

CAZO9504LNIA

02688. 
199     

Αταβύρο
υ 

34 
Μπετονιέρ

α  

ΜΕ 
12028

4 

METALGAL

ANTE 

A1700/CARM

IX ONE 

24-10-

2012. 
CXONEA76491. 38     

Αταβύρο
υ 

35 
Πυροσβεσ

τικό 

ΜΕ 
17815 

MAZDA UN8D32 
07-08-

2000. 

JMZUN8D320W1

20771. 
78     

Αταβύρο
υ 

36 
Πλυντήριο 

Κάδων 

ΜΕ 
17946 

MERCEDES 1722 
01-08-

2002. 

WDB6520381573

8933. 
217     

Αταβύρο
υ 

37 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
46754 

JCB 3CX-4X4 
22-03-

1999. 
3CX-4/409929. 85     

Αταβύρο
υ 

38 
Ισοπεδωτή

ς γαιών 

ΜΕ 
46756 

KOMATSU GD521A-1E 
14-05-

1999. 
G52A-12143. 140     

Αταβύρο
υ 

39 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
73558 

FIAT - 

HITACHI 
FB110/2/-4PS 

23-04-

2003. 

FB110/2-

4PS031034110. 
106     

Αταβύρο
υ 

40 

Φορτωτής-

Φορτωτά
κι 

ΜΕ 
93690 

NEW 

HOLLAND 
LS 170 

23-07-

2007. 

LMULS170N6M4

38131. 
50     

Αταβύρο
υ 

41 Επιβατικό 
ΡΟΚ 
7191 

FIAT MULTIPLA 
28-03-

2002. 

ZFA86000021602

93. 
  11 1.596 

Αταβύρο
υ 

42 Λεωφορείο 
ΚΗΗ 
3405 

FORD   
31-07-

2008. 

WFODXXTTFD8

C10579 
16   2.402 Αφάντου 

43 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
3407 

PIAGGIO LP-TRME 
08-08-

2008. 

ZAPS8500000578

557. 
  9 1.296 Αφάντου 
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44 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
3408 

PIAGGIO LP-TRME 
08-08-

2008. 

ZAPS8500000578

244. 
  9 1.296 Αφάντου 

45 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
3435 

MAN TGL 12240 
09-04-

2009. 

WMAN04ZZ29Y

229344. 
  41 6.871 Αφάντου 

46 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
3440 

MAN TGM15280 
04-05-

2009. 

WMAN16ZZ28Y

207156. 
  42 6.871 Αφάντου 

47 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
3441 

MAN TGM18280 
24-04-

2009. 

WMAN18ZZ79Y

229327. 
  42 6.871 Αφάντου 

48 Επιβατικό 
ΚΗΗ 
4700 

FORD 

FUSION 

FXJA1 

5BEEKK 

14-07-

2009. 

WFOUXXGAJU8

C36123. 
  10 1.388 Αφάντου 

49 Λεωφορείο 
ΚΗΙ 
3979 

TEMSA 

SANAYI 
SAFARI 

30-04-

2007. 

NLTTB162J0105

0611. 
  72   Αφάντου 

50 

Φορτηγό-

Δορυφορικ
ό 

ΚΗΙ 
9142 

PIAGGIO S85E 2008. 
ZAPS8500000575

575. 
  9   Αφάντου 

51 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1097  

MERCEDES   
03-11-

2000. 

WDB6211071551

5285. 
  66   Αφάντου 

52 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1147 

MERCEDES   
09-05-

1994. 

WDB6561091K03

2678. 
  57   Αφάντου 

53 
Γερανοφόρ

ο 

ΚΗΥ 
1182 

NISSAN   
03-11-

2000. 

VWAM1336KTA

385814 
36     Αφάντου 

54 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1235 

MERCEDES 1523 
13-12-

1999. 

WDB9700731K42

5015. 
  38   Αφάντου 

55 
Επιβατικό-

(Jeep) 

ΚΗΥ 
1257 

SUZUKI VITARA 
04-01-

2001. 

VSEETVO1VNA

211969. 
  11 1.590 Αφάντου 

56 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1289 

MITSUBISH

I 
CANTER 

25-06-

2002. 

TYBFE544E4DS0

6046. 
  18   Αφάντου 

57 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1314 

HYUNDAI  MATRIX 
04-02-

2004. 

KMHPM81CP3U

082756. 
  11 1.599 Αφάντου 

58 

Φορτωτής-

Φορτωτά
κι 

ΜΕ 
10172

1 

MUSTAG 2076 2008. 
MMCO2076J0000

4879. 
80     Αφάντου 

59 
Πλυντήριο 

Κάδων 

ΜΕ 
10721

9 

IVECO ML 150E25 2008. 
ZCFA1LJ0302529

891. 
252     Αφάντου 

60 
Γερανοφόρ

ο 

ΜΕ 
11766

4 

NISSAN F24.25.45 2009. 
VWASHIFT2492

104313. 
130     Αφάντου 
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61 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
17881 

KOMATSU WB93R-2 1999. FKT936F21254 97     Αφάντου 

62 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
38015 

JCB 3CX4T 1991. 3CX-4/403931 85     Αφάντου 

63 Σάρωθρο 
ΜΕ 

38081 
RAVO 5000STH 1993. 504679305015 121     Αφάντου 

64 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 
9467 

PEUGEOT ELYSEO 50 1999. 0012128.     50 Αφάντου 

65 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
2067 

PIAGGIO LIBERTY 
18-12-

2002. 
2820000017280.     50 Αφάντου 

66 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
3445 

FIAT -

IVECO 

IVECO - 

33LK8CA64 

23-09-

2009. 

ZCFC65D000577

8321. 
  18 2.998 Ιαλυσός 

67 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
3446 

FIAT -

IVECO 

IVECO - 

33LK8CA65 

14-09-

2009. 

ZCFC65D000577

8318. 
  18 2.998 Ιαλυσός 

68 Επιβατικό 
ΚΗΙ 
3965 

OPEL ASTRA 
16-03-

2006. 

WOLOAHL48680

46750. 
  10 1.364 Ιαλυσός 

69 
Επιβατικό-

(Jeep) 

ΚΗΙ 
3966 

MITSUBISH

I 
PAJERO 

29-05-

2006. 

JMBONK9406J00

1196. 
  17 2.477 Ιαλυσός 

70 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1101 

SCANIA P93ML4Χ22 
31-05-

1993. 

VS2PM4X2Z0118

8040. 
  51   Ιαλυσός 

71 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1102 

SCANIA P93ML4Χ22 
31-05-

1993. 

VS2PM4X2Z0118

8012. 
  51   Ιαλυσός 

72 
Γερανοφόρ

ο 

ΚΗΥ 
1131 

NISSAN L80 
24-01-

1994. 

VSKL8014SNB35

3753. 
      Ιαλυσός 

73 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1241 

MERCEDES 1523 
08-03-

2000. 

WDB9700731K41

6394. 
  38   Ιαλυσός 

74 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1242 

FIAT -

IVECO 

IVECO - MP 

190E 30W 

08-03-

2000. 

WJMB1VMT00C

06308. 
  57   Ιαλυσός 

75 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1271 

MITSUBISH

I 
L200 

14-06-

2001. 

MMBCNK740D0

43747. 
  17   Ιαλυσός 

76 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1272 

MITSUBISH

I 
L200 

14-06-

2001. 

MMBONK7401D

043528. 
  17   Ιαλυσός 

77 Λεωφορείο 
ΚΗΥ 
1302 

VOLVO 
B7R 4Χ2 

310/99 204 

26-03-

2003. 

YV3R6H1162A00

3964 
  44   Ιαλυσός 
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78 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1323 

VOLVO FL E4Χ2R 
05-05-

2004. 

YV2E4CCA13B3

51482. 
  33   Ιαλυσός 

79 
Πυροσβεσ

τικό 

ΚΗΥ 
1339 

MITSUBISH

I 
L200 

30-05-

2005. 

MMBCNK740YD

037611. 
  17   Ιαλυσός 

80 Σάρωθρο 
ΜΕ 

17923 
DULEVO 5000 

09-04-

2002. 
5000A00216. 110     Ιαλυσός 

81 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
27462 

CASE 580K 
19-11-

1990. 
JJH0009099. 86     Ιαλυσός 

82 

Φορτωτής-

Φορτωτά
κι 

ΜΕ 
78458 

CASE 70 XT 
17-05-

2004. 
JAF0387323. 83     Ιαλυσός 

83 

Φορτωτής-

Φορτωτά
κι  

ΜΕ 
93700 

CATTERPIL

AR 
246 B 

28-08-

2008. 

CATO246BCCPA

TO4947. 
80     Ιαλυσός 

84 Δίκυκλο 
ΡΚΕ 
0119 

YAMAHA TW125 
25-01-

2001. 

JYADE01100003

479. 
  2 125 Ιαλυσός 

85 Δίκυκλο 
ΡΚΕ 
0168 

YAMAHA TW125 
22-02-

2001. 

JYADEO1100PK

E1680021974. 
  2 125 Ιαλυσός 

86 Δίκυκλο 
ΡΚΜ 
0793 

SUZUKI DL 650 
07-09-

2005. 

JS1B1111100120

327. 
  8 645 Ιαλυσός 

87 Φορτηγό 
ΡΟΑ 
6402 

MITSUBISH

I 
CANTER 

26-02-

1988. 

FE444EOK50533

7. 
  20   Ιαλυσός 

88 

Φορτηγό-

Απορριματ
οφόρο 

ΡΟΑ 
6720 

MERCEDES 814/37 
05-04-

1988. 

WDB6740121534

4417. 
  36   Ιαλυσός 

89 Φορτηγό 
ΡΟΒ 
2151 

LAND 

ROVER 
90 

09-03-

1990. 

SANDVAD8FA-

403347. 
  16   Ιαλυσός 

90 Φορτηγό 
ΡΟΒ 
4621 

MITSUBISH

I 
L200 

22-02-

1991. 

JMBONKIIOLP0

00714. 
  11   Ιαλυσός 

91 Φορτηγό 
ΡΟΒ 
4622 

MITSUBISH

I 
L200 

22-02-

1991. 

JMBONK110LP0

00719. 
  11   Ιαλυσός 

92 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 
9507 

SUZUKI MAGIC 50 
22-09-

1999. 
101169.     50 Ιαλυσός 

93 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 
9508 

SUZUKI MAGIC 50 
22-09-

1999. 
102590.     50 Ιαλυσός 

94 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
4732 

KΥMCO S6 2004. 6001041600103.     50 Ιαλυσός 
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95 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
5585 

ZONGSHEN 

INDUSTRIA

L 

ZS 5003 2005. 45159574.     50 Ιαλυσός 

96 Δίκυκλο 
ΤΡ 

1598 
HONDA ΜΤ 50 

12-09-

1984. 
5007871.     50 Ιαλυσός 

97 Δίκυκλο 
ΤΡ 

4018 
HONDA 

HONDA MT 

50 

09-06-

1986. 
5109748.     50 Ιαλυσός 

98 Δίκυκλο 
ΤΡ 

9549 
SUZUKI  TS  50 

14-07-

1989. 
126365.     50 Ιαλυσός 

99 Δίκυκλο 
ΤΥ 

4917 
HONDA Μ-Τ-50 

04-06-

1992. 
5117693.     50 Ιαλυσός 

100 Επιβατικό 
ΖΚΚ 
6522 

FIAT PUNTO 
30-07-

2002. 

ZFA18800000479

435. 
  9 1.242 

Καλλιθέ
ας 

101 
Γερανοφόρ

ο 

ΚΗΗ 
3412 

VOLVO FL 
18-09-

2008. 

YV2TBMOA88B

522758. 
  43   

Καλλιθέ
ας 

102 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
3436 

PIAGGIO LP-TRME 
17-03-

2009. 

ZAP85000005807

07. 
  9 1.296 

Καλλιθέ
ας 

103 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
3443 

MERCEDES 1829K 
11-05-

2009. 

WDB9525031L42

7093. 
  38 6.374 

Καλλιθέ
ας 

104 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
4709 

MITSUBISH

I 
L200 

16-11-

2009. 

MMBENKB407D

175925. 
  17 2.477 

Καλλιθέ
ας 

105 Φορτηγό 
ΚΗΙ 
3975 

MITSUBISH

I 
TD 006 

19-12-

2006. 

TYBFE74BD4DT

11677. 
  18   

Καλλιθέ
ας 

106 

Φορτηγό-

Απορριματ
οφόρο 

ΚΗΥ 
1053 

MERCEDES 814 
31-03-

1992. 

WDB6740421558

6551. 
  36   

Καλλιθέ
ας 

107 

Φορτηγό-

Απορριματ
οφόρο 

ΚΗΥ 
1103 

MERCEDES   
27-05-

2005. 

WDB6211071544

4477. 
  66   

Καλλιθέ
ας 

108 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1174 

MITSUBISH

I 
L200 

20-02-

1996. 

JMBCNK340TP0

00127. 
  17   

Καλλιθέ
ας 

109 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 

1236 

DAIMLER 

CHRYSLER 
CO2 

23-12-

2002. 

WDB9520031K43

9985. 
  72   

Καλλιθέ
ας 

110 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1237 

MITSUBISH

I 
L200 2000. 

ΜΜΒΟΝΚ740ΧD
030031. 

  17   
Καλλιθέ

ας 

111 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1238 

MITSUBISH

I 
L200 

17-01-

2000. 

MMBONK740XD

O16363. 
  17   

Καλλιθέ
ας 

112 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΚΗΥ 
1244 

VOLKSWA

GEN 
TRANSPORT 

20-03-

2000. 

WV1ZZZ70ZYH

O65249. 
  17 2.461 

Καλλιθέ
ας 
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113 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΚΗΥ 
1245 

VOLKSWA

GEN 
TRANSPORT 

20-03-

2000. 

WVIZZZ70ZYH

O65591. 
  17 2.461 

Καλλιθέ
ας 

114 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΚΗΥ 
1274 

MITSUBISH

I 
L300 

04-12-

2001. 

JMBJNP15VYA0

00693. 
  17   

Καλλιθέ
ας 

115 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1295 

HYUNDAI  MATRIX 
30-10-

2002. 

KMHPM81CP2U

068355. 
  11 1.599 

Καλλιθέ
ας 

116 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1299 

MITSUBISH

I 
CANTER 

20-01-

2003. 

TYBFE544E4DS1

0735. 
  18   

Καλλιθέ
ας 

117 

Φορτηγό-

Απορριματ
οφόρο 

ΚΗΥ 
1300 

MAN 18285 
20-01-

2003. 

WMAL87ZZZ2Y

096602. 
  41   

Καλλιθέ
ας 

118 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1301 

MITSUBISH

I 
CANTER 

30-01-

2003. 

TYBFE544E4DS0

6477. 
  18   

Καλλιθέ
ας 

119 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1305 

MITSUBISH

I 
L200 

28-07-

2003. 

MMBONK7403D

O44788. 
  17   

Καλλιθέ
ας 

120 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1306 

MITSUBISH

I 
L200 

28-07-

2003. 

MMBONK7403D

021280. 
  17   

Καλλιθέ
ας 

121 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1312 

FIAT  PUNTO 
25-11-

2003. 

ZFA18800000611

165. 
  9 1.242 

Καλλιθέ
ας 

122 

Φορτωτής-

Φορτωτά
κι 

ΜΕ 
10062

6 

CATTERPIL

AR 
246B 

29-08-

2007. 

CATO246BCPAT

O5131. 
80     

Καλλιθέ
ας 

123 
Αποφρακτι

κό 

ΜΕ 
10171

5 

DAIMLER 

CHRYSLER 
930.20 

03-03-

2008. 

WDB9302021L19

8062 
408     

Καλλιθέ
ας 

124 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
10171

6 

JCB 3CXCSM4T 
03-03-

2008. 

SLP3CXCSC7133

0034. 
101     

Καλλιθέ
ας 

125 
Πυροσβεσ

τικό 

ΜΕ 
11117

1 

ISUZU TF 
13-03-

2009. 

 

MPATFS86HΒ54
310. 

136     
Καλλιθέ

ας 

126 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
11117

2 

JCB 
4CXL 4WS - 

SM 

13-03-

2009. 

JCB4CXCSME81

347754. 
101     

Καλλιθέ
ας 

127 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα

ΜΕ 
17948 

JCB 4CX-4WS-SM 
20-08-

2002. 
0499706. 91     

Καλλιθέ
ας 
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ς 

128 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
38016 

JCB 3 C X 41 
04-10-

1993. 
3CX4/407678, 85     

Καλλιθέ
ας 

129 
Ισοπεδωτή

ς γαιών 

ΜΕ 
87488 

HBM SHM4N 
29-03-

2006. 
3200210505. 136     

Καλλιθέ
ας 

130 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
87489 

JCB 3 C X 4T 
29-03-

2006. 
3CX 4/406618. 85     

Καλλιθέ
ας 

131 
Γερανοφόρ

ο 

ΜΕ 
87490 

NISSAN ATLEON 
23-03-

2006. 

VWANBFTKOY

1510166. 
110     

Καλλιθέ
ας 

132 
Οδοστρωτ

ήρας   
ΜΕ 

93655 
BOMAG BW90 AD-2. 2006. 101460520140 16     

Καλλιθέ
ας 

133 
Οδοστρωτ

ήρας   
ΜΕ 

93656 
BOMAG 

BW-213 DH-

36. 
2006. 101580220118 125     

Καλλιθέ
ας 

134 Σάρωθρο 
ΜΕ 

93672 
MERCEDES 1417 CAK 

06-05-

2007. 

WDB6163152545

6334. 
170     

Καλλιθέ
ας 

135 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
93682 

CASE 
580 K 

TURBO 

18-06-

2007. 
JJHOO522084 80     

Καλλιθέ
ας 

136 Δίκυκλο 
ΡΚΒ 
0772 

PIAGGIO 
RUNNER FX 

125 

18-09-

2000. 

ZAPM070000301

1252 
9   125 

Καλλιθέ
ας 

137 Λεωφορείο 
ΡΟΖ 
2893 

MERCEDES 61302P 
12-12-

1996. 

XH961302PR2B2

1030. 
  27   

Καλλιθέ
ας 

138 Φορτηγό 
ΡΟΗ 
7634 

MITSUBISH

I 
SITIPOL 

17-07-

2000. 

MMBCNK740YD

0450406. 
  17 2.477 

Καλλιθέ
ας 

139 
Επιβατικό-

(Jeep) 

ΡΟΗ 
8376 

SUZUKI 
GRAND 

VITARA 

14-09-

2000. 

JSAFTD32VOO1

21962. 
  14 1.998 

Καλλιθέ
ας 

140 Επιβατικό 
ΡΟΚ 
8442 

DAEWOO KLAT 
30-05-

2002. 

KLATF48C12B71

1914. 
  9 1.349 

Καλλιθέ
ας 

141 Επιβατικό 
ΡΟΚ 
8443 

DAEWOO KLAT 
30-05-

2002. 

KLATF48C12B71

1915. 
  9 1.349 

Καλλιθέ
ας 

142 Λεωφορείο 
ΡΟΜ 
2984 

MERCEDES   
28-03-

2003. 

WDB6703661N01

0219. 
  24   

Καλλιθέ
ας 
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143 Λεωφορείο 
ΡΟΜ 
8124 

DAIMLER 

CHRYSLER 
313 CDI 

11-11-

2004. 

WDB9036721R68

3260 
  15   

Καλλιθέ
ας 

144 Επιβατικό 
ΡΟΝ 
4759 

FIAT IDEA 
19-01-

2006. 

ZFA35000000105

347. 
  10 1.368 

Καλλιθέ
ας 

145 Επιβατικό 
ΡΟΡ 
2149 

NISSAN 
NISSAN 

NOTE 

08-03-

2007. 

SJNFAAE11U110

0412. 
10   1.386 

Καλλιθέ
ας 

146 

Ελκυστήρα
ς + 

επικαθυμε
νο (έχει 2 

άδειες 
κυκλοφορί

ας) 

ΡΟΤ 
3784 

MERCEDES   
17-02-

2000. 

WDB9540321K21

2129. 
  72   

Καλλιθέ
ας 

147 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 
0515 

PIAGGIO SFERA 
18-08-

1994. 
171111.     50 

Καλλιθέ
ας 

148 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 
9272 

PIAGGIO NRG 
30-07-

1999. 
3459.     50 

Καλλιθέ
ας 

149 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 
9273 

PIAGGIO NRG 
30-07-

1999. 
6923.     50 

Καλλιθέ
ας 

150 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 
9274 

PIAGGIO NRG 
30-07-

1999. 
7145.       

Καλλιθέ
ας 

151 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
737 

PIAGGIO RUNNER 
07-09-

2000. 
1400003065930.     50 

Καλλιθέ
ας 

152 Επιβατικό 
ΚΗΗ 
3415 

HYUNDAI  ATOS PRIME 
07-06-

2002. 

KMHAG51GP2U

259489. 
  7 999 

Καμείρο
υ 

153 Επιβατικό 
ΚΗΗ 
3419 

FIAT  
PUNTO - 

BXA1A 01AB 

19-01-

2005. 

ZFA18800000754

631. 
  9 1.242 

Καμείρο
υ 

154 Φορτηγό 
ΚΗΙ 
3976 

MITSUBISH

I 
F 038 

27-03-

2007. 

TYBFE73BB4DU

01046. 
18     

Καμείρο
υ 

155 Φορτηγό 
ΚΗΙ 
3977 

MITSUBISH

I 
F 038 

27-03-

2007. 

TYBFE73BB4DU

01045. 
  18   

Καμείρο
υ 

156 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΙ 
3978 

DAIMLER 

CHRYSLER 
1318 

04-04-

2007. 

WDM9700651L1

64329. 
25     

Καμείρο
υ 

157 Φορτηγό 
ΚΗΙ 
9145 

PIAGGIO S85 E001 
01-02-

2008. 

ZAPS8500000575

579. 
  9   

Καμείρο
υ 

158 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1058 

MERCEDES 1314 Κ /13 
26-10-

1992. 

WDB6750461593

8127. 
  36   

Καμείρο
υ 

159 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1075 

MITSUBISH

I 
FE444EXL5 

04-10-

1991. 

JMBFE444EOKA

53691. 
  20   

Καμείρο
υ 
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160 
Πυροσβεσ

τικό 

ΚΗΥ 
1177 

STEYR 16S26 
28-06-

1996. 

VAN1626YY61Y

Y2087 
  46   

Καμείρο
υ 

161 Λεωφορείο 
ΚΗΥ 
1209 

FORD   
TRANSIT 

BUS 130124 

28-03-

1998. 

WFDEXXGBVE

VK12486. 
  17   

Καμείρο
υ 

162 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1267 

MITSUBISH

I 
L200 

09-05-

2001. 

MMBONK7401D

037673. 
  17   

Καμείρο
υ 

163 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1268 

MITSUBISH

I 
L200 

09-05-

2001. 

MMB0NK7401D

037674. 
  17   

Καμείρο
υ 

164 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1286 

MITSUBISH

I 
L200 

26-02-

2002. 

MMBONK7401D

067785. 
  17   

Καμείρο
υ 

165 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1287 

MITSUBISH

I 
L200 

26-02-

2002. 

ΜΜΒ0ΝΚ7401D
067784. 

  17   
Καμείρο

υ 

166 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1288 

VOLVO FL E4χ2R 
09-04-

2002. 

YV2E4CCA51B2

88352. 
  33   

Καμείρο
υ 

167 Λεωφορείο 
ΚΗΥ 
1296 

MAN SS500/50L 
05-11-

2002. 

XG9550L02E3B0

1220. 
  41   

Καμείρο
υ 

168 
Πυροσβεσ

τικό 

ΚΗΥ 
1325 

MITSUBISH

I 
L200 

17-06-

2004. 

MMBCNK7403D

068856. 
  17   

Καμείρο
υ 

169 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1347 

ISUZU NKR 77013 
20-01-

2006. 

JAANKR77E6710

0016. 
  18   

Καμείρο
υ 

170 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1348 

ISUZU NKR 77013 
20-01-

2006. 

JAANKR77E6710

0015. 
  18   

Καμείρο
υ 

171 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1349 

ISUZU NKR 77013 
20-01-

2006. 

JAANKR77E6710

0014. 
  18   

Καμείρο
υ 

172 

Φορτωτής-

Φορτωτά
κι 

ΜΕ 
11677

9 

NEW 

HOLLAND 
L170 

31-12-

2009. 

LMUOL170N7M

68878. 
53     

Καμείρο
υ 

173 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
17841 

KOMATSU WB93R-2 
20-11-

2000. 
93F21250 97     

Καμείρο
υ 

174 Σάρωθρο 
ΜΕ 

17892 
DULEVO 

2004V-

200QUATTR

O 

26-09-

2001. 
2004V00133 62     

Καμείρο
υ 

175 
Γερανοφόρ

ο 

ΜΕ 
83773 

NISSAN TL110-35 2003. 
VWASBFTLD32

175906. 
120     

Καμείρο
υ 

176 Δίκυκλο 
ΡΚΥ 
0112 

PIAGGIO Μ44 
09-08-

2007. 

ZAPM444000000

7791 
  2 151 

Καμείρο
υ 
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177 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΡΟΕ 
5291 

FIAT  FIORINO 
04-02-

1994. 

ZFA14600008275

793. 
  10   

Καμείρο
υ 

178 Επιβατικό 
ΡΟΜ 
9642 

NISSAN MICRA 
18-03-

2003. 

SJNFBAK12U131

9504. 
9   1.240 

Καμείρο
υ 

179 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
3409 

PIAGGIO 
PORTER 

1300 

08-08-

2008. 

ZAPS8500000576

804 
  9   Λίνδου 

180 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
3442 

NISSAN D22 
30-04-

2009. 

JN1APGD22U007

5519. 
  16 2.488 Λίνδου 

181 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΚΗΗ 
4710 

PIAGGIO 
585LVZBRM

E 

05-11-

2002. 

ZAPS85V000005

52408. 
  9 1.296 Λίνδου 

182 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΚΗΗ 
4711 

PIAGGIO 
S85LV-

ZEBRME 

05-11-

2002. 

ZAPS85V000055

3003. 
  9 1.296 Λίνδου 

183 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1054 

MITSUBISH

I 
FE444EXUS 

12-06-

1992. 

JMBFE444EOKA

61478. 
  20   Λίνδου 

184 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1128 

MERCEDES 1314/31 
06-12-

1993. 

WDB6750461596

903. 
  36   Λίνδου 

185 

Φορτηγό-

Απορριματ
οφόρο 

ΚΗΥ 
1185 

MERCEDES 1314K 
19-09-

1996. 

WDB6750461K18

5739. 
  36   Λίνδου 

186 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1250 

MAN 15 224 
07-07-

2000. 

WMAL82ZZZYY

062568. 
  41   Λίνδου 

187 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1254 

MITSUBISH

I 
L200 

24-10-

2000. 

MMBCNK74OY

D048687. 
  17   Λίνδου 

188 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1269 

MITSUBISH

I 
L200 

15-05-

2001. 

MMBCNK740YD

037613. 
  17   Λίνδου 

189 Λεωφορείο 
ΚΗΥ 
1277 

FIAT IVECO 
10-09-

2001. 

ZCF04580105290

731. 
  18   Λίνδου 

190 
Γερανοφόρ

ο 

ΚΗΥ 
1282 

VOLVO FL612 
14-12-

2001. 

YV2E4C3A3XB2

26554. 
  33   Λίνδου 

191 

Βυτίο 
μεταφοράς 

μη 
πόσιμου 
νερού ή 

Λυμάτων 

ΚΗΥ 
1285 

FIAT IVECO 
20-02-

2002. 

ZCFA1TM010236

9639. 
  35   Λίνδου 

192 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1297 

HYUNDAI  MATRIX 
07-11-

2002. 

KMHPM81CP2U

068364. 
  11 1.599 Λίνδου 

193 Λεωφορείο 
ΚΗΥ 
1340 

MAN SS380L 
29-06-

2005. 

XG9380L02E3B0

1315. 
  27   Λίνδου 
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194 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1341 

MITSUBISH

I 
L200 

12-07-

2005. 

MMBJNK7404D0

34368. 
  17   Λίνδου 

195 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1342 

MITSUBISH

I 
L200 

12-07-

2005. 

MMB0NK6405D

035262. 
  17   Λίνδου 

196 

Φορτωτής-

Φορτωτά
κι 

ΜΕ 
11677

8 

NEW 

HOLLAND 
L175 

31-12-

2009. 

LMUOL175N7M

453518. 
57     Λίνδου 

197 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
17847 

KOMATSU WR93R-2 
05-12-

2000. 
FKI93F21183. 97     Λίνδου 

198 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
5340 

PIAGGIO ZIP CAT 
08-06-

2005. 
2500007016417.     50 Λίνδου 

199 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
5341 

PIAGGIO ZIP CAT 
08-06-

2005. 
2500007016410.     50 Λίνδου 

200 Τρακτέρ 
ΑΜ 

52132 

CNH 

ITALIA 

S.P.A 

New Holland 

T 3040 

CHJZN/AA 

2008. HJZL 35568 . 52/26     
Νοτίας 
Ρόδου 

201 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
3438 

IVECO IL5 
26-03-

2009. 

ZCFA1VM13025

39332. 
  35 5.880 

Νοτίας 
Ρόδου 

202 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
3439 

MERCEDES   
27-05-

2009. 

WDB9525031L36

5483, 
  38 6.374 

Νοτίας 
Ρόδου 

203 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
4707 

SCANIA 124G-420 
31-12-

2010. 

ΑΟ 
72323.(XLEP8X4

0004449744) 

426 94 15.607 
Νοτίας 
Ρόδου 

204 
Επιβατικό-

Κλούβα 

ΚΗΙ 
3969 

RENAULT PARTNER 
20-07-

2006. 

VF35FDJYE6010

3623. 
  13 1.905 

Νοτίας 
Ρόδου 

205 

Φορτηγό-

Δορυφορικ
ό 

ΚΗΙ 
9144 

PIAGGIO S85E 
01-02-

2008. 

ZAPS8500000575

588, 
  9   

Νοτίας 
Ρόδου 

206 

Φορτηγό-

Απορριματ
οφόρο 

ΚΗΥ 
1141 

MERCEDES 1314/42 1986. 
WDB6750331523

9620. 
  34 5.958 

Νοτίας 
Ρόδου 

207 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1199 

NISSAN ECO-T,160, 
08-12-

2003. 

VWAM1316KSA

382372. 
  36   

Νοτίας 
Ρόδου 

208 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1205 

MERCEDES   
05-11-

1997. 

WD8676341K245

335, 
  25 4.249 

Νοτίας 
Ρόδου 

209 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1275 

MITSUBISH

I 
L200 

13-08-

2001. 

MMBCNK7401D

048878. 
  17   

Νοτίας 
Ρόδου 
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210 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΚΗΥ 
1307 

FIAT 
DOBLO 

CARGO 

25-08-

2003. 

ZFA22300005208

333. 
  11   

Νοτίας 
Ρόδου 

211 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1308 

NISSAN PICK UP 
28-08-

2003. 

JNIAPGD22U005

5114. 
  16   

Νοτίας 

Ρόδου 

212 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1313 

NISSAN TERANNO ΙΙ 
05-01-

2004. 

VSKTVUR20U05

44199. 
  19 2.664 

Νοτίας 
Ρόδου 

213 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1337 

MITSUBISH

I 
L200 

14-01-

2005. 

MMBCNK7403D

068855. 
  17 2.477 

Νοτίας 
Ρόδου 

214 
Ισοπεδωτή

ς γαιών 

ΚΥ 
2728 

SHM SHM4-81B 
16-01-

1991. 
        

Νοτίας 
Ρόδου 

215 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΚΥ 
2730 

JCB 

ΒΙΑΜΑΞ 
ΑΒΕΑ 

3D-4-TURBO 
16-01-

1991. 
333578       

Νοτίας 
Ρόδου 

216 Φορτηγό 
ΚΥ 

6223 

STEYER 

ELBO ABE 

ELBO Ε180 - 
991200 

2-12-

1987. H 991665/1086/3 
      

Νοτίας 
Ρόδου 

217 

Φορτωτής-

Φορτωτά
κι 

ΜΕ  
83759 

CASE 70 XT 
26-04-

2005. 
JAF387342 83     

Νοτίας 
Ρόδου 

218 Φορτωτής 

ΜΕ 
10722

4 

JCB 4562 
20-10-

2008. 

JCB45620P81239

390 
200     

Νοτίας 
Ρόδου 

219 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
73569 

KOMATSU GD521A-1E 
07-07-

2003. 
93F21555. 97     

Νοτίας 
Ρόδου 

220 
Ισοπεδωτή

ς γαιών 

ΜΕ 
73570 

KOMATSU GD521A-1E 
07-07-

2003. 
G52A-12104 140     

Νοτίας 
Ρόδου 

221 Τρίκυκλο 
ΡΚΤ 
0985 

HER CHE ATV-280A(U) 
26-07-

2007. 

RFLCM25207A0

00251. 
  3 249 

Νοτίας 
Ρόδου 

222 Λεωφορείο 
ΡΟΕ 
6539 

MERCEDES MB100DL 
30-06-

1994. 

VSA63133213094

896. 
  17   

Νοτίας 
Ρόδου 

223 Επιβατικό 
ΡΟΚ 
7190 

FIAT MULTIPLA 
28-03-

2002. 

ZFA18600002160

682. 
  11 1.596 

Νοτίας 
Ρόδου 

224 Τρακτέρ 
ΑΜ 

52005 

DEERZCUM

PANY 

JOHNDEER 

3520(007) 
2005. LV3520E158359. 36/18     

Πεταλου
δών 

225 Επιβατικό 
ΖΖΟ 
4295  

DAIMLER 

CHRYSLER 
A140 2000. 

WDB1680311J44

3110. 
  10   

Πεταλου
δών 
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226 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΚΗΗ 
3413 

FIAT BCMFB 2008. 
ZFA25000001460

275. 
  16 2.287 

Πεταλου
δών 

227 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
3420 

PIAGGIO LR 2ME 2008. 
ZAPS9500000001

166. 
  9   

Πεταλου
δών 

228 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
3427 

MITSUBISH

I 

CANTER 

FE74 
2009. 

TYBEEZ4884DU

16898. 
  18 2.977 

Πεταλου
δών 

229 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
3428 

MAN TGM18280 2009. 
WMAN08ZZX9Y

226196. 
  42 6.871 

Πεταλου
δών 

230 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
3429 

MAN TGM18280 2009. 
WMAN08ZZX9Y

226211. 
  42 6.871 

Πεταλου
δών 

231 

Φορτηγό-

Δορυφορικ
ό 

ΚΗΙ 
9141 

PIAGGIO S85E 2008. 
ZAPS8500000575

594. 
  9   

Πεταλου
δών 

232 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1071 

MERCEDES 1922K/38 1990. 
WDB6211071551

0094. 
  66   

Πεταλου
δών 

233 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1077 

FORD 1600 PICK UP 1993. SGHBNA30681.   11   
Πεταλου

δών 

234 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1144 

ISUZU KAD51 1981. KAD517341821 14     
Πεταλου

δών 

235 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1176 

MERCEDES 2024K/38 1996. 
WDB6561091K18

0893. 
  57   

Πεταλου
δών 

236 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1186 

MERCEDES 814 1996. 
WDB6740121K19

1846. 
360     

Πεταλου
δών 

237 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1210 

MITSUBISH

I 
L200 1998. 

MMBYNK74JVD

O14417. 
  17   

Πεταλου
δών 

238 Λεωφορείο 
ΚΗΥ 
1223 

FORD  

WERKE 

TRANSIT 

BUS 130207. 

1998. 
WFDEXXGBVE

WU39551. 
  17   

Πεταλου
δών 

239 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1232 

MERCEDES 1523 1999. 
WDB9700731K41

2889. 
  38   

Πεταλου
δών 

240 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1247 

IVECO MP190E30W 2000. 
WJMB1VMT00C

063017. 
  57   

Πεταλου
δών 

241 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1248 

MITSUBISH

I 
L200 2000. 

MMBONK740XD

023104. 
  17   

Πεταλου
δών 

242 
Επιβατικό-

(Jeep) 

ΚΗΥ 
1280 

LADA NIVA 2001. 
XTA21214011586

709. 
  12 1.690 

Πεταλου
δών 

243 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1315 

HYUNDAI  MATRIX 2004. 
KMHPM81CP3U

092411. 
  11 1.599 

Πεταλου
δών 
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244 Φορτηγό 
ΚΥ 

4345 
NISSAN   1988. 

VSGL603461B32

1533. 
      

Πεταλου
δών 

245 Λεωφορείο  
ΚΥ 

5006 
MAN SS500 1995. 

3067SS500LL041

012. 
68 68   

Πεταλου
δών 

246 

Φορτωτής-

Φορτωτά
κι 

ΜΕ 
17820 

CASE 1840 1999. JAF03010175. 53     
Πεταλου

δών 

247 Σάρωθρο 
ΜΕ 

17832 
DULEVO 

204V-200 

QUATRO 
2000. 2004V0089.       

Πεταλου
δών 

248 
Πυροσβεσ

τικό 

ΜΕ 
17833 

MAZDA UN8D32 2000. 
JHZ4N8D32OW1

23781. 
78     

Πεταλου
δών 

249 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
17886 

KOMATSU WB93R-2 1999. FKI93F21288. 97     
Πεταλου

δών 

250 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
32470 

JCB 3CX-4 92 3CX-41401202 75     
Πεταλου

δών 

251 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
38087 

CASE 580SK 4x4 1995. JJHOO52215. 80     
Πεταλου

δών 

252 
Ισοπεδωτή

ς γαιών 

ΜΕ 
46757 

KOMATSU GD521A-1E 1998. G52A-12127. 140     
Πεταλου

δών 

253 
Γερανοφόρ

ο 

ΜΕ 
62746 

MERCEDES 308D 1991. 
WDBG023181P1

24783. 
80     

Πεταλου
δών 

254 Επιβατικό 
ΡΟΗ 
6218 

FIAT SEICENTO 2000. 
ZFA18700000443

635. 
  6 899 

Πεταλου
δών 

255 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΡΟΜ 
1842 

FIAT 
DUCATO 

FURGO 
2002. 

ZFA24400007060

920. 
  14   

Πεταλου
δών 

256 Φορτηγό 
ΡΟΡ 
1965 

MERCEDES 
412 Sprinter 

CTTE 
  

WDB9044231P92

2830 
      

Πεταλου
δών 

257 Τρακτέρ 
 ΑΜ 

50676 

LOMBARDI

NI 

ΑNTONIO 
CARRARO 

TIGRONE 

5000 
1990. 2303. 448     Ρόδου 

258 
Προωθητή
ρας  Γαιών 

KMT0

D114 KOMATSU D65EX-16 
  

KMT0D114A010

80166 69 
    Ρόδου 
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A0108

0166 

259 Τρακτέρ 
ΑΜ 

51902 

NEW 

HOLLAND 
TN 55V 2001. 1230562.   50   Ρόδου 

260 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
3416 

MERCEDES 1832K 2008. 
WDB9320031L32

3583. 
72   11.946 Ρόδου 

261 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
3417 

MERCEDES 1832K 2008. 
WDB9320031L32

3584. 
72   11.946 Ρόδου 

262 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
3418 

MERCEDES 1832K 2008. 
WDB9320031L32

3585. 
  72 11.946 Ρόδου 

263 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΚΗΗ 
4701 

FIAT  DOBLO 
15-07-

2009. 

JFA22300005624

739. 
  10   Ρόδου 

264 Επιβατικό 
ΚΗΗ 
4702 

SUZUKI SWIFT 2009. 
JSAEZC11S0048

0142. 
  9 1.328 Ρόδου 

265 Επιβατικό 
ΚΗΗ 
4703 

SUZUKI SWIFT 2009. 
JSAEZC11S0048

0181. 
  9 1.328 Ρόδου 

266 

Γερανοφόρ
ο - 

Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
4706 

MERCEDES 
ACTROS 

1832 
2009. 

WDB9300031L32

3248. 
72     Ρόδου 

267 
Βυτιοφόρο 

Ύδατος 

ΚΗΗ 
4732 

MERCEDES ATECO 
13/8/201

3 

WDB9700631L73

4866. 
  38 6374. Ρόδου 

268 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
4733 

IVECO 140E 
13/8/201

3 

ZCFA1JG040260

2632. 
  35 5880. Ρόδου 

269 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
4734 

NISSAN NAVARA 
13/8/201

3 

VSKBVND40U04

51701. 
  16 2488. Ρόδου 

270 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
4735 

NISSAN NAVARA 
13/8/201

3 

VSKBVND40U04

53574. 
  16 2488. Ρόδου 

271 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
4738 

ΜΑΝ 
TGS 

L.2007.46. 

11/9/201

4 

WMA39SZZXEM

654040. 
394,26. 63 10.158 Ρόδου 

272 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
4739 

ΜΑΝ 
TGS 

L.2007.46. 

11/9/201

4 

WMA39SZZ5EM

654205. 
394,26. 63 10.158 Ρόδου 

273 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
4740 

MERCEDES 904.6KA 2010. 
WDB9046121R67

9814. 
  15 2.148 Ρόδου 

274 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
4741 

MERCEDES SPRINTER 2010. 
WDB9046121R66

5613. 
  15 2.148 Ρόδου 

275 

Γερανοφόρ
ο - 

Απορριμμ

ΚΗΗ 
4742 

MERCEDES 
ACTROS 

2536 - 930.20 
2011. 

WDB9302041K87

0105. 
72   11.946 Ρόδου 
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ατοφόρο 

276 Φορτηγό 
ΚΗΗ 
4743 

PIAGGIO LP-TRME 2008. 
ZAPS8500000579

723. 
  9 1.296 Ρόδου 

277 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΗ 
4748  

MITSUBISH

I 
CANTER 2004. 

TYBFE659E6DS2

3230. 
  23 3.908 Ρόδου 

278 Φορτηγό 
ΚΗΙ 
1875 

MITSUBISH

I 
CANTER 2000. 

TYBFE649E6DR

00555. 
  23   Ρόδου 

279 Επιβατικό 
ΚΗΙ 
3964 

FIAT MULTIPLA 2001. 
ZFA18600002110

642. 
11   1.596 Ρόδου 

280 Φορτηγό 
ΚΗΙ 
3967 

FIAT 220 017 2006. 
ZFA22000086255

736. 
  13   Ρόδου 

281 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1109 

MITSUBISH

I 
L200 1993. 

JMBONK110LP0

00408. 
  11   Ρόδου 

282 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1112 

MITSUBISH

I 
L200 

24-06-

1993. 

JMBONK110LP0

00400. 
  11   Ρόδου 

283 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1113 

MITSUBISH

I 
L200 

24-06-

1994. 

JMBONK110LP0

00403. 
  11   Ρόδου 

284 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1116 

SCANIA P93ML4x22B 
23-07-

1993. 

YS2PM4x220119

1219. 
  51 51 Ρόδου 

285 Λεωφορείο 
ΚΗΥ 
1170 

FORD   
08-12-

1995. 

SFAEXXBDVES

DO6390. 
  17   Ρόδου 

286 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1180 

SCODA FELLICIA 
02-07-

1996. 

TMBEFF613-

TO185283. 
  9 1.289 Ρόδου 

287 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1200 

MITSUBISH

I 
LANCER 1997. 

JMBLNCB4WSU

508777. 
  11 1.597 Ρόδου 

288 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1201 

MITSUBISH

I 
LANCER 1997. 

JMBLNCB4WSU

508761. 
  11 1.597 Ρόδου 

289 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1202 

MITSUBISH

I 
LANCER 1997. 

JMBLNCB4WSU

508773. 
  11 1.597 Ρόδου 

290 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1206 

IVECO 49-10.2 073 1998. 
ZCFC4970102219

859. 
  18 2.800 Ρόδου 

291 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1207 

FIAT  

IVECO - 

TURBO 

DAILY/49-

10.2 

1998. 
ZCFC4970102225

225. 
  18 2.800 Ρόδου 

292 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1208 

FIAT  

IVECO - 

TURBO 

DAILY/49-

1998. 
ZCFC4970102214

136. 
  18 2.800 Ρόδου 
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10.2 

293 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1211 

RENAULT 
PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA00

07474. 
  59   Ρόδου 

294 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1212 

RENAULT 
PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA00

03243. 
  59   Ρόδου 

295 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1213 

RENAULT 
PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA00

03224. 
  59   Ρόδου 

296 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1214 

NISSAN ECO-T.200 1998. 
VWAM1526MV

A401017. 
  36   Ρόδου 

297 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1215 

NISSAN ECO-T.200 1998. 
VWAM1526MV

A401662. 
  36   Ρόδου 

298 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1216 

RENAULT 
PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA00

03242. 
  59   Ρόδου 

299 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1217 

NISSAN MICRA 1998. 
SJNFAAK11U30

10734. 
  7 998 Ρόδου 

300 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1258 

PIAGGIO 
PORTER 

1400D 
2001. 

ZAPS8500000405

849. 
  10 1.371 Ρόδου 

301 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1259 

PIAGGIO 
PORTER 

1400D 
2001. 

ZAPS8500000405

853. 
  10 1.371 Ρόδου 

302 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1260 

PIAGGIO 
PORTER 

1400D 

26-03-

2001. 

ZAPS8500000405

866. 
  10 1.371 Ρόδου 

303 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΚΗΥ 
1262 

NISSAN HNVF/1-97 
26-03-

2001. 

VJKDEVC23U0-

149085. 
  15   Ρόδου 

304 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΚΗΥ 
1263 

NISSAN HNVF/1-97 2001. 
VSKDEVC23U01

49086. 
  15 2.977 Ρόδου 

305 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1265 

MITSUBISH

I 
CANTER 2001. 

TYBFE649E6DR

00986. 
  23 3.908 Ρόδου 

306 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1266 

MITSUBISH

I 
CANTER 2001. 

TYBFE649E6DR

00987. 
  23 3.908 Ρόδου 

307 

Βυτίο 
μεταφοράς 

μη 
πόσιμου 
νερού ή 

Λυμάτων 

ΚΗΥ 
1270 

RENAULT 
PREMIUM 

260.19 
2001. 

VF622AXBOA00

02797. 
  59   Ρόδου 

308 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1298 

HYUNDAI  MATRIX 2002. 
KMHPM81CP2U

068366. 
  11 1.599 Ρόδου 
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309 
Γερανοφόρ

ο  
ΚΗΥ 
1303 

MITSUBISH

I 
CANTER 2003. 

TYBFE64906DS0

3739. 
  23   Ρόδου 

310 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1343 

FIAT DOBLO 2003. 
ZFA22300005193

991. 
  9 1.242 Ρόδου 

311 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1344 

HYUNDAI  ATOS PRIME 2003. 
KMHAG51GP3U

316184. 
  7 999 Ρόδου 

312 
Πλυντήριο 

Οδών 

ΜΕ 
10524

2 

PIAGGIO 
S85LP-

TRMCE 
2001 

ZAPS8500000552

580 
65     Ρόδου 

313 
Πλυντήριο 

Κάδων 

ΜΕ 
10524

5 

FIAT  
IVECO - 

120E24 
2006. 

ZCFA1EJ0202490

694. 
136     Ρόδου 

314 
Γερανοφόρ

ο 

ΜΕ 
10720

5 

NISSAN 
CABSTAR 

35.13 
2008. 

VWASHTF24810

47813. 
131     Ρόδου 

315 

Διανομέας 
Θερμής 

Ασφάλτου 

ΜΕ 
12027

8 

 IVECO   

ML140E22 

  ZCFA15G040257

8280 

      Ρόδου 

316 
Αποξεστήρ

ας 

ΜΕ 
12027

9 

WIRTGEN   8/6/2012         Ρόδου 

317 
Διαστρωτή

ρας   

ΜΕ 
12028

0 

JOSEPH 

VOGELE 

AG 

  8/6/2012         Ρόδου 

318 
Οδοστρωτ

ήρας   

ΜΕ 
12028

1 

VOLVO DD38HF. 8/6/2012 
VCEOOD38HOH

650032. 
      Ρόδου 

319 Σάρωθρο 

ΜΕ 
12029

4 

MATHIEU 
AZURA ML 

200 

28/5/201

3 
30779. 82     Ρόδου 

320 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
12730

5 

LIOUGONG CLG777A 2014  
CLG777AΕΕΒΟΟ

1601 
99,6     Ρόδου 

321 Φορτωτής 

ΜΕ 
12732

3 

HUNDAI HL757-9A 2014 
HHKHLMO4AE0

000142 
147 HP     Ρόδου 

322 
Συμπυκνω

τής 
ΜΕ 

12732
BOMAG BC 772 RB-3 2014 101570761005 456 HP     Ρόδου 
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Απορριμμ
άτων 

4 

323 

Φορτωτής-

Φορτωτά
κι 

ΜΕ 
13211

7 

CASE 90ΧΤ   JAF0397866 45     Ρόδου 

324 

Φορτωτής-

Φορτωτά
κι 

ΜΕ 
13211

8- 

CASE  90XT   JAF0397865       Ρόδου 

325 
Γερανοφόρ

ο 

ΜΕ 
73564 

NISSAN TL110-45 1999. 
VWASBFTLOY1

-121262. 
106     Ρόδου 

326 Σάρωθρο 
ΜΕ 

87501  
FIAT  

IVECO - 

140Ε18 
2005. 

ZCFA1JD020246

5767. 
182     Ρόδου 

327 Δίκυκλο 
ΜΟΡ 
0310 

PIAGGIO LIBERTY 125 
21-02-

2005. 

ZAPM381000001

2684. 
  2 124 Ρόδου 

328 Δίκυκλο 
ΡΚΑ 
0566 

YAMAHA CRYPTON 
07-02-

2000. 

MH34ST001VK1

64608. 
  1 102 Ρόδου 

329 Δίκυκλο 
ΡΚΒ 
0726 

HONDA 
XL650V 

TRANSAL 

19-09-

2000. 

ZDCRD10AOYF

009836. 
  8 647 Ρόδου 

330 Δίκυκλο 
ΡΚΙ 
0107 

PIAGGIO M22 
29-03-

2003. 

ZAPM220000101

0414. 
  2 124 Ρόδου 

331 Τρίκυκλο 
ΡΚΝ 
0343 

PIAGGIO Τ1 076 
10-02-

2006. 

ZAP10000000285

56. 
  3   Ρόδου 

332 Δίκυκλο 
ΡΚΥ 
0505 

PIAGGIO Μ28 
21-09-

2007. 

ZAPM288000100

2540. 
  3 244 Ρόδου 

333 Δίκυκλο 
ΡΚΥ 
0506 

PIAGGIO Μ28 
21-09-

2007. 

ZAPM288000100

2543. 
  3 244 Ρόδου 

334 Δίκυκλο 
ΡΚΥ 
0507 

PIAGGIO Μ28 
21-09-

2007. 

ZAPM288000100

1541. 
  3 244 Ρόδου 

335 Φορτηγό 
ΡΟΑ 
7931 

MERCEDES 814K31 1988. 
WDB674042-

15383067. 
  36   Ρόδου 

336 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΡΟΑ 
7932 

MERCEDES 2628K6x4 1988. 
WDB6241321538

6477. 
  88   Ρόδου 

337 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΡΟΑ 
7933 

MERCEDES 2628K6x4 1988. 
WDB6241321538

6467. 
  88   Ρόδου 

338 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΡΟΑ 
7936 

MERCEDES 114Κ/36 1988. 
WDB6750421538

1937. 
  36   Ρόδου 

339 Τρίκυκλο 
ΡΟΒ 
1109  

PIAGGIO 1709 
29-09-

1989. 
ΑΤΜ2Τ525930.   3   Ρόδου 



      

 178 

340 
Φορτηγό-

(Jeep) 

ΡΟΒ 
3560 

LAND 

ROVER 
90 1990. 

SALLDVAV8F14

39464. 
  25   Ρόδου 

341 Φορτηγό 
ΡΟΒ 
3730 

MITSUBISH

I 
L200 1990. 

JMBONK110LP0

00146. 
  11   Ρόδου 

342 Φορτηγό 
ΡΟΒ 
3742 

MITSUBISH

I 
L200 1990. 

JMBONK110LP0

00140. 
  11   Ρόδου 

343 
Φορτηγό-

(Jeep) 

ΡΟΒ 
5735 

LAND 

ROVER 
        25   Ρόδου 

344 Φορτηγό 
ΡΟΖ 
5034 

MERCEDES 814 1997. 
WDB6740131543

8374. 
  36   Ρόδου 

345 Φορτηγό 
ΡΟΖ 
5432 

NISSAN TRADE 1997. 
VWAKE0558VA-

771936. 
  18   Ρόδου 

346 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΡΟΗ 
4404 

NISSAN   
07-02-

2000. 

VSKDEVC23Y01

14692. 
  15 2.283 Ρόδου 

347 Δίκυκλο 
ΡΟΝ 
0243 

KAWASAKI MAX100 
22-03-

1994. 
172135.   10   Ρόδου 

348 Φορτηγό 
ΡΟΤ 
1349 

MITSUBISH

I 

CANTER 

FE74BD4SL 
2008. 

TYBFE74BD4DU

16333. 
  18   Ρόδου 

349 Τρίκυκλο 
ΡΥΒ 
0559 

PIAGGIO   
26-06-

2009. 

ZAPT1000000387

66. 
  30 218 Ρόδου 

350 Τρίκυκλο 
ΡΥΒ 
0560 

PIAGGIO   
26-06-

2009. 

ZAPT1000000038

756. 
  30 218 Ρόδου 

351 Τρίκυκλο 
ΡΥΒ 
0561 

PIAGGIO   
30-06-

2009. 

ZAPT1000000038

088. 
  30 218 Ρόδου 

352 Τρίκυκλο 
ΡΥΒ 
0562 

PIAGGIO Τ1 APE 
26-06-

2009. 

ZAPT1000000038

787. 
  30 218 Ρόδου 

353 Τρίκυκλο 
ΡΥΕ 
0502 

KWANG 

YANG 
  

08-02-

2010. 

RFBL8000092301

219. 
  2 151 Ρόδου 

354 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 
9346 

HONDA  GYRO UP 50 1999. ΤΑ01 1100509.     50 Ρόδου 

355 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
4208 

PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001453.     50 Ρόδου 

356 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
4209 

PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001450.   2 50 Ρόδου 

357 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
4210 

PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001444.     50 Ρόδου 

358 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
4211 

PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001452.     50 Ρόδου 
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359 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
4212 

PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001448.     50 Ρόδου 

360 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
4213 

PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001440.     50 Ρόδου 

361 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
4214 

PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001446.     50 Ρόδου 

362 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
6374 

PIAGGIO ZIP4 2006. 400011438.     50 Ρόδου 

363 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
8033 

PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008409.     50 Ρόδου 

364 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
8034 

PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008732.     50 Ρόδου 

365 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
8035 

PIAGGIO LIBERTY 2007. 424050008733.     50 Ρόδου 

366 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
8036 

PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008737.     50 Ρόδου 

367 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
8037 

PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008242.     50 Ρόδου 

368 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
8038 

PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008718.     50 Ρόδου 

369 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
8039 

PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008311.     50 Ρόδου 

370 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
8040 

PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008661.     50 Ρόδου 

371 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
8041 

PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008293.     50 Ρόδου 

372 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
8042 

PIAGGIO LIBERTY 2007. 
ZAPC4240500008

308. 
    50 Ρόδου 

373 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 
8043 

PIAGGIO LIBERTY 2007. 
ZAPC4240500008

309. 
    50 Ρόδου 

374 Δίκυκλο 
ΤΡ 

4764 
HONDA C50-GLX 1986. 8250872.     50 Ρόδου 

375 

Ελαφρά 
Πυροσβεσ

τικά 
Φορτηγό 

ΚΗΗ 
4715 

ISUZU 4JK1E4C-L 
30-3-

2010. 

MPATFS86HAH5

02314. 
  17 2.499   

376 

Ελαφρά 
Πυροσβεσ

τικά 

ΚΗΗ 
4716 

ISUZU TF 
30/3/201

0 

MPATFS86HAH5

02377. 
  17 2.499   
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Φορτηγό 

377 
Βυτιοφόρο 

Ύδατος 

ΚΗΗ 
4721 

IVECO AD380T41. 
17-09-

2010. 

UJME3TSS40C20

8979. 
  77 2.882   

378 

Ελαφρά 
Πυροσβεσ

τικά 
Φορτηγό 

ΚΗΥ 
1194 

NISSAN               

379 

Ελαφρά 
Πυροσβεσ

τικά 
Φορτηγό 

ΚΗΥ 
1197 

                

380 

Ελαφρά 
Πυροσβεσ

τικά 
Φορτηγό 

ΚΗΥ 
1198 

                

381 

Ελαφρά 
Πυροσβεσ

τικά 
Φορτηγό 

ΚΗΥ 
1218 

      
MMBONK760XD

001697. 
        

382 

Ελαφρά 
Πυροσβεσ

τικά 
Φορτηγό 

ΚΗΥ 
1219 

MITSUBISH

I 

K74TCENDF

L6. 

25/8/199

8. 

MMBCNK740XD

001699. 
  17 2.477   

383 

Ελαφρά 
Πυροσβεσ

τικά 
Φορτηγό 

ΚΗΥ 
1220 

MITSUBISH

I 

K74TCENDF

L6. 

25/8/199

8. 

MMBCNK740XD

004226. 
  17 2.477   

384 
Βυτιοφόρο 

Ύδατος 

ΚΗΥ 
1264 

RENAULT 22AXB1X. 
23-03-

2001. 

VF622AXBOA00

14328. 
  59 9.834   

385 Δίκυκλο 
ΡΚΑ 
0949 

SUZUKI DR-Z400S 
18/05/20

00. 

JS1BC111200101

305. 
  5 398   

386 Δίκυκλο 
ΡΚΑ 
0950 

SUZUKI DR-Z400S 
18/05/20

00. 

JS1BC111200101

317. 
  5 398   

387 Δίκυκλο 
ΡΚΖ 
0816 

YAMAHA TT250R 
26/3/200

2 

JYADGO2X6YA

OO2523. 
  3 249   

388 Επιβατικό 
ΚΗΗ 
4713 

FIAT   
LANCIA 

DELTA GT 

09-07-

1992. 

ZLA831AAB0005

74092. 
  11 1.585 

Αρχαγγέ
λου 
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389 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΡΟΑ 
7713 

MERCEDES 814 
01-09-

1988. 

WDB6740121536

6848. 
  36 5.958 

Αρχαγγέ
λου 

390 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1099 

MITSUBISH

I 
CANTER 

03-11-

2000. 

JMBFE444EOKA

20499. 
  20   Αφάντου 

391 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1184 

NISSAN SINGLE CAB 
03-11-

2000. 

JN1AFGD21V043

5292. 
  17   Αφάντου 

392  Σάρωθρο  
ΜΕ 

17944 

EGHOLM-

MASKINER 

EGHOLM 

2100 
2002. 

UH9PP200202EM

I560. 
20     Αφάντου 

393 Φορτηγό 
ΡΟΒ 
4029 

MITSUBISH

I 
CANTER 

16-11-

1990. 

JMBFE444EA204

94. 
  17   Ιαλυσός 

394 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1065 

MERCEDES 1632 
03-08-

1989. 

387027-14-

828624. 
  112   

Καλλιθέ
ας 

395 
Ασθενοφό

ρο 

ΚΗΥ 
1066 

VOLKSWA

GEN 

TRANSPORT

ER 
1989. 

122222252HH087

936. 
      

Καλλιθέ
ας 

396 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1166 

MERCEDES   
27-05-

2005. 
38101515165944.   39   

Καλλιθέ
ας 

397 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1173 

OPEL   
16-02-

1996. 

WOL000037LA7

95907. 
  10   

Καλλιθέ
ας 

398 
Ισοπεδωτή

ς γαιών 

ΜΕ 
10064

0 

BOUKEMO SHM-81B 
10-10-

2007. 
4-9414B 118     

Καλλιθέ
ας 

399 Σάρωθρο 
ΜΕ 

46731 
MERCEDES 1217 4X2 

08-08-

1998. 

381051-15-

085650. 
170     

Καλλιθέ
ας 

400 

Βυτίο 
μεταφοράς 

μη 
πόσιμου 
νερού ή 

Λυμάτων 

ΚΗΥ 
1159 

FIAT  
IVECO - 

170E23 

25-11-

1994. 

ZCFAIRGHOOB

O11296. 
  36   

Καμείρο
υ 

401 Λεωφορείο 
ΚΗΗ 
3406 

KUTSENITS 

HORNSTEIN 
  

24-04-

2002. 

WDB6703731N10

2532. 
  25   Λίνδου 

402 Φορτηγό 
ΚΗΙ 
3981 

PIAGGIO 
PORTER 

1300 

13-09-

2007. 

ZAPS8500000574

290. 
  9   Λίνδου 

403 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1076 

NISSAN GABSTAR 
15-10-

1987. 
6GF22-002675.   15   Λίνδου 

404 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1122 

PIAGGIO S85LP TRM 
09-07-

1995. 

ZAP58500000000

948. 
  7   Λίνδου 

405 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1221 
PIAGGIO S85LP 

29-09-

1998. 

ZAPS8500000303

176. 
  9 1.221 Λίνδου 
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406 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1279 

PIAGGIO 
PORTER 

1300 

20-09-

2001. 

ZAPS8500000508

029. 
  9 1.296 Λίνδου 

407 Σάρωθρο 
ΜΕ 

46788 
BOSCHUNG             Λίνδου 

408 
Επιβατικό-

Κλούβα 

ΥΑΟ 
9126 

MITSUBISH

I 
L300 

02-07-

1987. 
L031P8861106.   10 1.439 Λίνδου 

409 
Φορτηγό-

Κλούβα 

ΚΗΥ 
1329 

VOLKSWA

GEN 

TRANSPORT

ER 

19-08-

2004. 

WV2ZZZ70ZPH

O28841. 
  13   

Νοτίας 
Ρόδου 

410 Λεωφορείο 
ΡΟΜ 
7206 

VOLVO B6FA44 
09-09-

1998. 

YV36A6B164B00

1185. 
  33   

Νοτίας 
Ρόδου 

411 

Φορτηγό-

Απορριματ
οφόρο 

ΚΗΥ 
1132 

MERCEDES 1619 1987. 38507014497065. 57     
Πεταλου

δών 

412 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΚΗΥ 
1175 

HINO KP 405 1983. KR40510099. 39     
Πεταλου

δών 

413 Φορτηγό 
ΡΟΑ 
5498 

NISSAN  
CABSTAR - 

EGF 22 
1987. EGF22-002323. 16     

Πεταλου
δών 

414 Φορτηγό 
ΡΟΑ 
8686 

ISUZU KAP UILY 1989. KA0417355475.   14   
Πεταλου

δών 

415 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΑΥ 
6732 

HINO KR 405 
10-12-

1981. 
KP40510012   13   Ρόδου 

416 Φορτηγό 
ΑΥ 

8895  
HINO ΚΥ-400 1982. 10007.       Ρόδου 

417 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1110 

MITSUBISH

I 
L200 

24-06-

1993. 

JMBONK110LP0

00410. 
  11   Ρόδου 

418 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1111 

VOLVO 94421 
31-05-

1993. 

YVI944212N1082

163. 
  14 1.986 Ρόδου 

419 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1178 

SCODA FELICIA LXI 
02-07-

1996. 

TMBEFF613-

TO185267. 
  9 1.280 Ρόδου 

420 Επιβατικό 
ΚΗΥ 
1179 

SCODA FELICIA LXI. 
02-07-

1996. 

T11BEFF613-

T0185269. 
  9 1.289 Ρόδου 

421 Φορτηγό 
ΚΗΥ 
1261 

PIAGGIO 
PORTER 

1400D 

26-03-

2001. 

2AP58500000405

817. 
  10 1.371 Ρόδου 

422 

Φορτωτής 
- 

Εκσκαφέα
ς 

ΜΕ 
9828 

CASE 580F 1979. 3735988. 67     Ρόδου 

423 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΜΥΖ 
2396 

MITSUBISH

I 
CANTER 2004. 

TYBFE659E6DS2

2335. 
  23   Ρόδου 
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424 Φορτηγό 
ΡΟΑ 
4309 

HANOMAG(

AVRAS) 
  

23-12-

1986. 
        Ρόδου 

425 
Πλυντήριο 

Κάδων 

ΡΟΑ 
4722 

MERCEDES 1314 1987. 
WDB-675033-15-

242000. 
      Ρόδου 

426 
Απορριμμ
ατοφόρο 

ΡΟΑ 
7935  

SCANIA 
P93ML4X2L2

. 

27-10-

1988. 

S2PMYX2201137

314. 
  51   Ρόδου 

427 Φορτηγό 
ΡΟΒ 
4467  

MITSUBISH

I 

CANTER - 

FE444EXL 
1991. 

JMBFE444EOKA

27553. 
  20   Ρόδου 

428 Φορτηγό 
ΡΟΗ 
9153 

MERCEDES   2000. 
WDB6553271552

9250. 
  88   Ρόδου 

429 Φορτηγό 
ΡΟΤ 
1976 

PIAGGIO LP-TRME 2008. 
ZAPS8500000578

371. 
  9 1.296 Ρόδου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Ρόδους είναι 118.000 με το φπα 
και αφορά 429 οχήματα. Ο Δήμος επουδενί δεν θα δεχθεί προσφορά που θα υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό. Ο 
Δήμος διατηρεί το δικαίωμα τελικά να ασφαλίσει τουλάχιστον το 50% αυτών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………………. 
Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης ………………………. 
                                                                                      ΕΥΡΩ ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………………………………………….. 
ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………….. υπέρ της εταιρείας ……………………………………………, Δ/νση 
……………………………………………. Για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό του Δήμου 
Ρόδου για την ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό ............./…….-…..-
2015 διακήρυξη. 
 

Η παρούσα εγγυητική  καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά ή μερικά χωρίς 
καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 
 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………….., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντι μας καμία ισχύ. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά 
αναφέρεται στη διακήρυξη 

 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………………. 
Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης ………………………. 
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                                                                                      ΕΥΡΩ ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……………………………………………….. 
ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ………………………………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας 
……………………………………………………………………………, Δ/νση 
……………………………………………. Για τη καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 
…………………………….. σύμβαση  που θα υπογράψει μαζί σας για την ασφάλιση όλων των οχημάτων του 
Δήμου Ρόδου ή της  …………………………………σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό απόφαση κατακύρωσης  
............./…….-…..-2015  και το οποίο θα καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας 
………………………………. ΕΥΡΩ αυτής. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά ή μερικά χωρίς 
καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 
 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
 

Η παρούσα  εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και  ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς , οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι συμμετέχοντες θα δώσουν την προσφορά τους με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, δηλαδή στον 

κατωτέρω πίνακα που περιλαμβάνει όλα τα οχήματα του Δήμου Ρόδου, θα συμπληρώσουν την τιμή ασφάλισης 

που θα προσφέρουν ξεχωριστά για κάθε όχημα(τελευταία στήλη του πίνακα). Στο τέλος του πίνακα θα έχει γίνει 

η άθροιση των ασφαλίστρων όλων των οχημάτων. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη συνολικά 

προσφορά. Πιθανό αριθμητικό ή αθροιστικό λάθος στην προσφορά, επιφέρει την ακύρωσή της.  

 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 
Ο προσφέρων θα συμπληρώσει το συνημμένο του διαγωνισμού πίνακα με τις τιμές των ασφαλίστρων, μετά 
θα τον μετατρέψει σε αρχείο σε μορφή pdf, θα τον υπογράψει ψηφιακά και θα τον επισυνάψει στο 
ΕΣΗΔΗΣ στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η συμπλήρωση θα γίνει ως εξής: η αναγραφή των 
τιμών θα γίνει στον κατωτέρω πίνακα και στον οποίο θα προστεθεί εκ δεξιών μία επιπλέον στήλη με τίτλο 
«ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ». Στο τέλος του πίνακα θα υπάρχει γραμμή με τίτλο ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ και θα περιλαμβάνει το άθροισμα όλων των ασφαλίστρων χωρίς φπα(τα ασφάλιστρα δεν 
περιέχουν φπα). 
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   ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  (ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ  ) 

Α/Α 
Είδος Οχήματος ή 

Μ.Ε. 

Αριθμός 
Κυκλοφορ

ίας 
Οχήματος 

ή Μ.Ε. 

Εργ. Κατ. 
Οχήμ. - Δικ.  

Τύπος 
Οχήμ. - 

Δικ. 

Α Έτος 
Κυκλ. 

Οχήμ. - 
Δικ. 

Αρ. Πλ. Οχήμ. - 
Δικ. 

Πραγμ
. Ισχύς  
Οχήμ. 
- Δικ. 
(Hp) 

Φορ. 
Ισχύς 
Οχήμ

. - 

Δικ. 
(Hp) 

Κυβισμός 
Οχήμ. - 

Δικ. 

Δημοτική Ενότητα 
(Αρχική 

Καταγραφή) 

1 Φορτηγό ΚΗΗ 3447 NISSAN 
UVL2LJY

F24NQ2 

28-05-

2009. 

VWASHTF2481

050081. 
  16 2.488 Αρχαγγέλου 

2 Φορτηγό ΚΗΗ 3448 NISSAN 
UVL2LJY

F24NQ3 

20-05-

2009. 

VWASHTF2481

058959. 
  16 2.488 Αρχαγγέλου 

3 Λεωφορείο ΚΗΗ 3449 
MERCEDE

S 
315CDI 

28-05-

2009. 

WDB9066331S

352253. 
    2.148 Αρχαγγέλου 

4 Επιβατικό-(Jeep) ΚΗΗ 4714 
MITSUBIS

HI 

OUTLAN

DER CB 

821 

28-05-

2009. 

JMDXJCW8W9

F501944. 
  14 1.968 Αρχαγγέλου 

5 

Βυτίο μεταφοράς μη 
πόσιμου νερού ή 

Λυμάτων 

ΚΗΥ 1203 VOLVO   1997.     33   Αρχαγγέλου 

6 Φορτηγό ΚΗΥ 1231 VOLVO FL 615 
03-09-

1999. 

YV2E4CA0XB2

19236. 
  33 2.148 Αρχαγγέλου 

7 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1256 VOLVO FLH4X2R 
03-01-

2001. 

YV2E4CBA1Y

B268417. 
  33   Αρχαγγέλου 

8 Φορτηγό ΚΗΥ 1291 
MITSUBIS

HI 
L200 

25-07-

2002. 

MMBONK7402

D006037. 
  17   Αρχαγγέλου 

9 Φορτηγό ΚΗΥ 1292 
MITSUBIS

HI 
L200 

25-07-

2002. 

MMBONK7402

D006039. 
  17   Αρχαγγέλου 

10 Φορτηγό ΚΗΥ 1293 
MITSUBIS

HI 
L200 

25-07-

2002. 

MMBONK7402

D006040. 
  17   Αρχαγγέλου 

11 Λεωφορείο ΚΗΥ 1294 
SFAKIANA

KIS 

SS 

500/50L 

09-08-

2002. 

XG9550L02E3B

01219. 
  41   Αρχαγγέλου 

12 Γερανοφόρο 
ΜΕ 

108309 
NISSAN 

CABSTA

R 35.13 

21-01-

2009. 

VWASHTF2481

057590. 
130     Αρχαγγέλου 

13 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 17809 KOMATSU WB93R-2 
20-07-

2000. 
EKI93F21537. 97     Αρχαγγέλου 

14 Ισοπεδωτής γαιών ΜΕ 17810 KOMATSU 
GD521A-

1E 

20-07-

2000. 
12064. 140     Αρχαγγέλου 
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15 Φορτωτής-Φορτωτάκι ΜΕ 17825 CASE 1845C 2000. JAFO253313. 52     Αρχαγγέλου 

16 Φορτωτής ΜΕ 17826 
INTERNAT

IONAL 
530C 

22-09-

2000. 

3470549D00235

0. 
175     Αρχαγγέλου 

17 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 38080 CASE 580SK 
14-06-

1996. 
JJHOO46828. 80     Αρχαγγέλου 

18 Τρακτέρ ΑΜ 52126 
DEERZCU

MPANY 

JOHNDEE

R 

3520(268) 

2008. 
LV2520E48615

7. 
25,98     Αταβύρου 

19 Φορτηγό ΚΗΗ 4718 
MERCEDE

S 
2626K 

08-08-

1997. 

WDB395342143

50472. 
  76 12.675 Αταβύρου 

20 Απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4722 NISSAN 

TK3 

NCH1LC

HTKOFQ4 

30-09-

2010. 

VWANHTTKO

85053320. 
  27 4.462 Αταβύρου 

21 Επιβατικό ΚΗΗ 4736 RENAULT  TRAFIC 2006. 
VA1JLBAB66Y

126677 
  14 1.998 Αταβύρου 

22 Φορτηγό-Δορυφορικό ΚΗΙ 9143 PIAGGIO 
PORTER 

S85E 

01-02-

2008. 

ZAPS85000005

75585. 
  9   Αταβύρου 

23 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1061 
MERCEDE

S 
1314/42 1991. 

WDB675033155

32925. 
  36   Αταβύρου 

24 Φορτηγό ΚΗΥ 1062 MAZDA E3000 1978. TA3HI 501358.   18 1.770 Αταβύρου 

25 Φορτηγό ΚΗΥ 1224 MAZDA B 2600 
14-05-

1999. 

JMZUF8UE200

719681. 
  17   Αταβύρου 

26 Λεωφορείο ΚΗΥ 1230 FIAT  
IVECO - 

CO 100E 

23-07-

1999. 

ZCFA1ADOOO

2278867. 
  35   Αταβύρου 

27 Φορτηγό ΚΗΥ 1283 
MITSUBIS

HI 

CANTER - 

FE64 

12-12-

2001. 

TYBFE649E6D

R01112. 
23     Αταβύρου 

28 Επιβατικό-(Jeep) ΚΗΥ 1284 LADA NIVA 
11-12-

2001. 

XTA212140216

05644 
12   1.690 Αταβύρου 

29 Φορτηγό-Κλούβα ΚΗΥ 1335 FIAT 
DOBLO 

CARGO 

03-11-

2004. 

ZFA223000052

78969. 
  13   Αταβύρου 

30 Επιβατικό ΚΗΥ 1338 FIAT  DOBLO 
19-05-

2005. 

ZFA223000052

48881. 
  11 1.596 Αταβύρου 

31 Γερανοφόρο 
ΜΕ 

100650 
PIAGGIO 

PORTER 

B (4x2) 

20-11-

2007. 

ZAP850000056

8619. 
      Αταβύρου 

32 Σάρωθρο 
ΜΕ 

101701 

ALFREDK

ARCHERG

MBH CO 

ICC1D 
21-11-

2007. 
23144. 16,7     Αταβύρου 
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33 Φορτωτής 
ΜΕ 

117661 

CATTERPI

LAR 
950 M 

26-04-

2010. 

CAZO9504LNI

A02688. 
199     Αταβύρου 

34 Μπετονιέρα  
ΜΕ 

120284 

METALGA

LANTE 

A1700/CA

RMIX 

ONE 

24-10-

2012. 

CXONEA76491

. 
38     Αταβύρου 

35 Πυροσβεστικό ΜΕ 17815 MAZDA UN8D32 
07-08-

2000. 

JMZUN8D320

W120771. 
78     Αταβύρου 

36 Πλυντήριο Κάδων ΜΕ 17946 
MERCEDE

S 
1722 

01-08-

2002. 

WDB652038157

38933. 
217     Αταβύρου 

37 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 46754 JCB 3CX-4X4 
22-03-

1999. 
3CX-4/409929. 85     Αταβύρου 

38 Ισοπεδωτής γαιών ΜΕ 46756 KOMATSU 
GD521A-

1E 

14-05-

1999. 
G52A-12143. 140     Αταβύρου 

39 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 73558 
FIAT - 

HITACHI 

FB110/2/-

4PS 

23-04-

2003. 

FB110/2-

4PS031034110. 
106     Αταβύρου 

40 Φορτωτής-Φορτωτάκι ΜΕ 93690 
NEW 

HOLLAND 
LS 170 

23-07-

2007. 

LMULS170N6

M438131. 
50     Αταβύρου 

41 Επιβατικό ΡΟΚ 7191 FIAT 
MULTIPL

A 

28-03-

2002. 

ZFA860000216

0293. 
  11 1.596 Αταβύρου 

42 Λεωφορείο ΚΗΗ 3405 FORD   
31-07-

2008. 

WFODXXTTF

D8C10579 
16   2.402 Αφάντου 

43 Φορτηγό ΚΗΗ 3407 PIAGGIO LP-TRME 
08-08-

2008. 

ZAPS85000005

78557. 
  9 1.296 Αφάντου 

44 Φορτηγό ΚΗΗ 3408 PIAGGIO LP-TRME 
08-08-

2008. 

ZAPS85000005

78244. 
  9 1.296 Αφάντου 

45 Φορτηγό ΚΗΗ 3435 MAN 
TGL 

12240 

09-04-

2009. 

WMAN04ZZ29

Y229344. 
  41 6.871 Αφάντου 

46 Απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3440 MAN 
TGM1528

0 

04-05-

2009. 

WMAN16ZZ28

Y207156. 
  42 6.871 Αφάντου 

47 Απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3441 MAN 
TGM1828

0 

24-04-

2009. 

WMAN18ZZ79

Y229327. 
  42 6.871 Αφάντου 

48 Επιβατικό ΚΗΗ 4700 FORD 

FUSION 

FXJA1 

5BEEKK 

14-07-

2009. 

WFOUXXGAJ

U8C36123. 
  10 1.388 Αφάντου 

49 Λεωφορείο ΚΗΙ 3979 
TEMSA 

SANAYI 
SAFARI 

30-04-

2007. 

NLTTB162J010

50611. 
  72   Αφάντου 

50 Φορτηγό-Δορυφορικό ΚΗΙ 9142 PIAGGIO S85E 2008. 
ZAPS85000005

75575. 
  9   Αφάντου 
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51 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1097  
MERCEDE

S 
  

03-11-

2000. 

WDB621107155

15285. 
  66   Αφάντου 

52 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1147 
MERCEDE

S 
  

09-05-

1994. 

WDB6561091K

032678. 
  57   Αφάντου 

53 Γερανοφόρο ΚΗΥ 1182 NISSAN   
03-11-

2000. 

VWAM1336KT

A385814 
36     Αφάντου 

54 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1235 
MERCEDE

S 
1523 

13-12-

1999. 

WDB9700731K

425015. 
  38   Αφάντου 

55 Επιβατικό-(Jeep) ΚΗΥ 1257 SUZUKI VITARA 
04-01-

2001. 

VSEETVO1VN

A211969. 
  11 1.590 Αφάντου 

56 Φορτηγό ΚΗΥ 1289 
MITSUBIS

HI 
CANTER 

25-06-

2002. 

TYBFE544E4D

S06046. 
  18   Αφάντου 

57 Επιβατικό ΚΗΥ 1314 HYUNDAI  MATRIX 
04-02-

2004. 

KMHPM81CP3

U082756. 
  11 1.599 Αφάντου 

58 Φορτωτής-Φορτωτάκι 
ΜΕ 

101721 
MUSTAG 2076 2008. 

MMCO2076J00

004879. 
80     Αφάντου 

59 Πλυντήριο Κάδων 
ΜΕ 

107219 
IVECO 

ML 

150E25 
2008. 

ZCFA1LJ03025

29891. 
252     Αφάντου 

60 Γερανοφόρο 
ΜΕ 

117664 
NISSAN F24.25.45 2009. 

VWASHIFT249

2104313. 
130     Αφάντου 

61 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 17881 KOMATSU WB93R-2 1999. FKT936F21254 97     Αφάντου 

62 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 38015 JCB 3CX4T 1991. 3CX-4/403931 85     Αφάντου 

63 Σάρωθρο ΜΕ 38081 RAVO 5000STH 1993. 504679305015 121     Αφάντου 

64 Δίκυκλο ΤΒΝ 9467 PEUGEOT 
ELYSEO 

50 
1999. 0012128.     50 Αφάντου 

65 Δίκυκλο ΤΟΜ 2067 PIAGGIO LIBERTY 
18-12-

2002. 
2820000017280.     50 Αφάντου 

66 Φορτηγό ΚΗΗ 3445 
FIAT -

IVECO 

IVECO - 

33LK8CA

64 

23-09-

2009. 

ZCFC65D00057

78321. 
  18 2.998 Ιαλυσός 

67 Φορτηγό ΚΗΗ 3446 
FIAT -

IVECO 

IVECO - 

33LK8CA

65 

14-09-

2009. 

ZCFC65D00057

78318. 
  18 2.998 Ιαλυσός 

68 Επιβατικό ΚΗΙ 3965 OPEL ASTRA 
16-03-

2006. 

WOLOAHL486

8046750. 
  10 1.364 Ιαλυσός 
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69 Επιβατικό-(Jeep) ΚΗΙ 3966 
MITSUBIS

HI 
PAJERO 

29-05-

2006. 

JMBONK9406J

001196. 
  17 2.477 Ιαλυσός 

70 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1101 SCANIA 
P93ML4Χ

22 

31-05-

1993. 

VS2PM4X2Z01

188040. 
  51   Ιαλυσός 

71 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1102 SCANIA 
P93ML4Χ

22 

31-05-

1993. 

VS2PM4X2Z01

188012. 
  51   Ιαλυσός 

72 Γερανοφόρο ΚΗΥ 1131 NISSAN L80 
24-01-

1994. 

VSKL8014SNB

353753. 
      Ιαλυσός 

73 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1241 
MERCEDE

S 
1523 

08-03-

2000. 

WDB9700731K

416394. 
  38   Ιαλυσός 

74 Φορτηγό ΚΗΥ 1242 
FIAT -

IVECO 

IVECO - 

MP 190E 

30W 

08-03-

2000. 

WJMB1VMT00

C06308. 
  57   Ιαλυσός 

75 Φορτηγό ΚΗΥ 1271 
MITSUBIS

HI 
L200 

14-06-

2001. 

MMBCNK740D

043747. 
  17   Ιαλυσός 

76 Φορτηγό ΚΗΥ 1272 
MITSUBIS

HI 
L200 

14-06-

2001. 

MMBONK7401

D043528. 
  17   Ιαλυσός 

77 Λεωφορείο ΚΗΥ 1302 VOLVO 
B7R 4Χ2 

310/99 204 

26-03-

2003. 

YV3R6H1162A

003964 
  44   Ιαλυσός 

78 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1323 VOLVO FL E4Χ2R 
05-05-

2004. 

YV2E4CCA13B

351482. 
  33   Ιαλυσός 

79 Πυροσβεστικό ΚΗΥ 1339 
MITSUBIS

HI 
L200 

30-05-

2005. 

MMBCNK740Y

D037611. 
  17   Ιαλυσός 

80 Σάρωθρο ΜΕ 17923 DULEVO 5000 
09-04-

2002. 
5000A00216. 110     Ιαλυσός 

81 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 27462 CASE 580K 
19-11-

1990. 
JJH0009099. 86     Ιαλυσός 

82 Φορτωτής-Φορτωτάκι ΜΕ 78458 CASE 70 XT 
17-05-

2004. 
JAF0387323. 83     Ιαλυσός 

83 Φορτωτής-Φορτωτάκι  ΜΕ 93700 
CATTERPI

LAR 
246 B 

28-08-

2008. 

CATO246BCCP

ATO4947. 
80     Ιαλυσός 

84 Δίκυκλο ΡΚΕ 0119 YAMAHA TW125 
25-01-

2001. 

JYADE0110000

3479. 
  2 125 Ιαλυσός 

85 Δίκυκλο ΡΚΕ 0168 YAMAHA TW125 
22-02-

2001. 

JYADEO1100P

KE1680021974. 
  2 125 Ιαλυσός 

86 Δίκυκλο ΡΚΜ 0793 SUZUKI DL 650 
07-09-

2005. 

JS1B111110012

0327. 
  8 645 Ιαλυσός 

87 Φορτηγό ΡΟΑ 6402 
MITSUBIS

HI 
CANTER 

26-02-

1988. 

FE444EOK5053

37. 
  20   Ιαλυσός 
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88 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΡΟΑ 6720 

MERCEDE

S 
814/37 

05-04-

1988. 

WDB674012153

44417. 
  36   Ιαλυσός 

89 Φορτηγό ΡΟΒ 2151 
LAND 

ROVER 
90 

09-03-

1990. 

SANDVAD8FA

-403347. 
  16   Ιαλυσός 

90 Φορτηγό ΡΟΒ 4621 
MITSUBIS

HI 
L200 

22-02-

1991. 

JMBONKIIOLP

000714. 
  11   Ιαλυσός 

91 Φορτηγό ΡΟΒ 4622 
MITSUBIS

HI 
L200 

22-02-

1991. 

JMBONK110LP

000719. 
  11   Ιαλυσός 

92 Δίκυκλο ΤΒΝ 9507 SUZUKI MAGIC 50 
22-09-

1999. 
101169.     50 Ιαλυσός 

93 Δίκυκλο ΤΒΝ 9508 SUZUKI MAGIC 50 
22-09-

1999. 
102590.     50 Ιαλυσός 

94 Δίκυκλο ΤΟΜ 4732 KΥMCO S6 2004. 6001041600103.     50 Ιαλυσός 

95 Δίκυκλο ΤΟΜ 5585 

ZONGSHE

N 

INDUSTRI

AL 

ZS 5003 2005. 45159574.     50 Ιαλυσός 

96 Δίκυκλο ΤΡ 1598 HONDA ΜΤ 50 
12-09-

1984. 
5007871.     50 Ιαλυσός 

97 Δίκυκλο ΤΡ 4018 HONDA 
HONDA 

MT 50 

09-06-

1986. 
5109748.     50 Ιαλυσός 

98 Δίκυκλο ΤΡ 9549 SUZUKI  TS  50 
14-07-

1989. 
126365.     50 Ιαλυσός 

99 Δίκυκλο ΤΥ 4917 HONDA Μ-Τ-50 
04-06-

1992. 
5117693.     50 Ιαλυσός 

100 Επιβατικό ΖΚΚ 6522 FIAT PUNTO 
30-07-

2002. 

ZFA188000004

79435. 
  9 1.242 Καλλιθέας 

101 Γερανοφόρο ΚΗΗ 3412 VOLVO FL 
18-09-

2008. 

YV2TBMOA88

B522758. 
  43   Καλλιθέας 

102 Φορτηγό ΚΗΗ 3436 PIAGGIO LP-TRME 
17-03-

2009. 

ZAP850000058

0707. 
  9 1.296 Καλλιθέας 

103 Απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3443 
MERCEDE

S 
1829K 

11-05-

2009. 

WDB9525031L

427093. 
  38 6.374 Καλλιθέας 

104 Φορτηγό ΚΗΗ 4709 
MITSUBIS

HI 
L200 

16-11-

2009. 

MMBENKB407

D175925. 
  17 2.477 Καλλιθέας 

105 Φορτηγό ΚΗΙ 3975 
MITSUBIS

HI 
TD 006 

19-12-

2006. 

TYBFE74BD4D

T11677. 
  18   Καλλιθέας 
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106 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΚΗΥ 1053 

MERCEDE

S 
814 

31-03-

1992. 

WDB674042155

86551. 
  36   Καλλιθέας 

107 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΚΗΥ 1103 

MERCEDE

S 
  

27-05-

2005. 

WDB621107154

44477. 
  66   Καλλιθέας 

108 Φορτηγό ΚΗΥ 1174 
MITSUBIS

HI 
L200 

20-02-

1996. 

JMBCNK340TP

000127. 
  17   Καλλιθέας 

109 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1236 
DAIMLER 

CHRYSLER 
CO2 

23-12-

2002. 

WDB9520031K

439985. 
  72   Καλλιθέας 

110 Φορτηγό ΚΗΥ 1237 
MITSUBIS

HI 
L200 2000. 

ΜΜΒΟΝΚ740Χ
D030031. 

  17   Καλλιθέας 

111 Φορτηγό ΚΗΥ 1238 
MITSUBIS

HI 
L200 

17-01-

2000. 

MMBONK740X

DO16363. 
  17   Καλλιθέας 

112 Φορτηγό-Κλούβα ΚΗΥ 1244 
VOLKSWA

GEN 

TRANSPO

RT 

20-03-

2000. 

WV1ZZZ70ZY

HO65249. 
  17 2.461 Καλλιθέας 

113 Φορτηγό-Κλούβα ΚΗΥ 1245 
VOLKSWA

GEN 

TRANSPO

RT 

20-03-

2000. 

WVIZZZ70ZY

HO65591. 
  17 2.461 Καλλιθέας 

114 Φορτηγό-Κλούβα ΚΗΥ 1274 
MITSUBIS

HI 
L300 

04-12-

2001. 

JMBJNP15VYA

000693. 
  17   Καλλιθέας 

115 Επιβατικό ΚΗΥ 1295 HYUNDAI  MATRIX 
30-10-

2002. 

KMHPM81CP2

U068355. 
  11 1.599 Καλλιθέας 

116 Φορτηγό ΚΗΥ 1299 
MITSUBIS

HI 
CANTER 

20-01-

2003. 

TYBFE544E4D

S10735. 
  18   Καλλιθέας 

117 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΚΗΥ 1300 MAN 18285 

20-01-

2003. 

WMAL87ZZZ2

Y096602. 
  41   Καλλιθέας 

118 Φορτηγό ΚΗΥ 1301 
MITSUBIS

HI 
CANTER 

30-01-

2003. 

TYBFE544E4D

S06477. 
  18   Καλλιθέας 

119 Φορτηγό ΚΗΥ 1305 
MITSUBIS

HI 
L200 

28-07-

2003. 

MMBONK7403

DO44788. 
  17   Καλλιθέας 

120 Φορτηγό ΚΗΥ 1306 
MITSUBIS

HI 
L200 

28-07-

2003. 

MMBONK7403

D021280. 
  17   Καλλιθέας 

121 Επιβατικό ΚΗΥ 1312 FIAT  PUNTO 
25-11-

2003. 

ZFA188000006

11165. 
  9 1.242 Καλλιθέας 

122 Φορτωτής-Φορτωτάκι 
ΜΕ 

100626 

CATTERPI

LAR 
246B 

29-08-

2007. 

CATO246BCPA

TO5131. 
80     Καλλιθέας 

123 Αποφρακτικό 
ΜΕ 

101715 

DAIMLER 

CHRYSLER 
930.20 

03-03-

2008. 

WDB9302021L

198062 
408     Καλλιθέας 

124 Φορτωτής - Εκσκαφέας 
ΜΕ 

101716 
JCB 

3CXCSM4

T 

03-03-

2008. 

SLP3CXCSC71

330034. 
101     Καλλιθέας 
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125 Πυροσβεστικό 
ΜΕ 

111171 
ISUZU TF 

13-03-

2009. 

 

MPATFS86HΒ5
4310. 

136     Καλλιθέας 

126 Φορτωτής - Εκσκαφέας 
ΜΕ 

111172 
JCB 

4CXL 

4WS - SM 

13-03-

2009. 

JCB4CXCSME8

1347754. 
101     Καλλιθέας 

127 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 17948 JCB 
4CX-4WS-

SM 

20-08-

2002. 
0499706. 91     Καλλιθέας 

128 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 38016 JCB 3 C X 41 
04-10-

1993. 
3CX4/407678, 85     Καλλιθέας 

129 Ισοπεδωτής γαιών ΜΕ 87488 HBM SHM4N 
29-03-

2006. 
3200210505. 136     Καλλιθέας 

130 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 87489 JCB 3 C X 4T 
29-03-

2006. 
3CX 4/406618. 85     Καλλιθέας 

131 Γερανοφόρο ΜΕ 87490 NISSAN ATLEON 
23-03-

2006. 

VWANBFTKO

Y1510166. 
110     Καλλιθέας 

132 Οδοστρωτήρας   ΜΕ 93655 BOMAG 
BW90 

AD-2. 
2006. 101460520140 16     Καλλιθέας 

133 Οδοστρωτήρας   ΜΕ 93656 BOMAG 
BW-213 

DH-36. 
2006. 101580220118 125     Καλλιθέας 

134 Σάρωθρο ΜΕ 93672 
MERCEDE

S 
1417 CAK 

06-05-

2007. 

WDB616315254

56334. 
170     Καλλιθέας 

135 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 93682 CASE 
580 K 

TURBO 

18-06-

2007. 
JJHOO522084 80     Καλλιθέας 

136 Δίκυκλο ΡΚΒ 0772 PIAGGIO 
RUNNER 

FX 125 

18-09-

2000. 

ZAPM07000030

11252 
9   125 Καλλιθέας 

137 Λεωφορείο ΡΟΖ 2893 
MERCEDE

S 
61302P 

12-12-

1996. 

XH961302PR2B

21030. 
  27   Καλλιθέας 

138 Φορτηγό ΡΟΗ 7634 
MITSUBIS

HI 
SITIPOL 

17-07-

2000. 

MMBCNK740Y

D0450406. 
  17 2.477 Καλλιθέας 

139 Επιβατικό-(Jeep) ΡΟΗ 8376 SUZUKI 
GRAND 

VITARA 

14-09-

2000. 

JSAFTD32VOO

121962. 
  14 1.998 Καλλιθέας 

140 Επιβατικό ΡΟΚ 8442 DAEWOO KLAT 
30-05-

2002. 

KLATF48C12B

711914. 
  9 1.349 Καλλιθέας 

141 Επιβατικό ΡΟΚ 8443 DAEWOO KLAT 
30-05-

2002. 

KLATF48C12B

711915. 
  9 1.349 Καλλιθέας 

142 Λεωφορείο ΡΟΜ 2984 
MERCEDE

S 
  

28-03-

2003. 

WDB6703661N

010219. 
  24   Καλλιθέας 

143 Λεωφορείο ΡΟΜ 8124 
DAIMLER 

CHRYSLER 
313 CDI 

11-11-

2004. 

WDB9036721R

683260 
  15   Καλλιθέας 
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144 Επιβατικό ΡΟΝ 4759 FIAT IDEA 
19-01-

2006. 

ZFA350000001

05347. 
  10 1.368 Καλλιθέας 

145 Επιβατικό ΡΟΡ 2149 NISSAN 
NISSAN 

NOTE 

08-03-

2007. 

SJNFAAE11U1

100412. 
10   1.386 Καλλιθέας 

146 

Ελκυστήρας + 
επικαθυμενο (έχει 2 
άδειες κυκλοφορίας) 

ΡΟΤ 3784 
MERCEDE

S 
  

17-02-

2000. 

WDB9540321K

212129. 
  72   Καλλιθέας 

147 Δίκυκλο ΤΒΝ 0515 PIAGGIO SFERA 
18-08-

1994. 
171111.     50 Καλλιθέας 

148 Δίκυκλο ΤΒΝ 9272 PIAGGIO NRG 
30-07-

1999. 
3459.     50 Καλλιθέας 

149 Δίκυκλο ΤΒΝ 9273 PIAGGIO NRG 
30-07-

1999. 
6923.     50 Καλλιθέας 

150 Δίκυκλο ΤΒΝ 9274 PIAGGIO NRG 
30-07-

1999. 
7145.       Καλλιθέας 

151 Δίκυκλο ΤΟΜ 737 PIAGGIO RUNNER 
07-09-

2000. 
1400003065930.     50 Καλλιθέας 

152 Επιβατικό ΚΗΗ 3415 HYUNDAI  
ATOS 

PRIME 

07-06-

2002. 

KMHAG51GP2

U259489. 
  7 999 Καμείρου 

153 Επιβατικό ΚΗΗ 3419 FIAT  

PUNTO - 

BXA1A 

01AB 

19-01-

2005. 

ZFA188000007

54631. 
  9 1.242 Καμείρου 

154 Φορτηγό ΚΗΙ 3976 
MITSUBIS

HI 
F 038 

27-03-

2007. 

TYBFE73BB4D

U01046. 
18     Καμείρου 

155 Φορτηγό ΚΗΙ 3977 
MITSUBIS

HI 
F 038 

27-03-

2007. 

TYBFE73BB4D

U01045. 
  18   Καμείρου 

156 Απορριμματοφόρο ΚΗΙ 3978 
DAIMLER 

CHRYSLER 
1318 

04-04-

2007. 

WDM9700651L

164329. 
25     Καμείρου 

157 Φορτηγό ΚΗΙ 9145 PIAGGIO S85 E001 
01-02-

2008. 

ZAPS85000005

75579. 
  9   Καμείρου 

158 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1058 
MERCEDE

S 
1314 Κ /13 

26-10-

1992. 

WDB675046159

38127. 
  36   Καμείρου 

159 Φορτηγό ΚΗΥ 1075 
MITSUBIS

HI 

FE444EX

L5 

04-10-

1991. 

JMBFE444EOK

A53691. 
  20   Καμείρου 

160 Πυροσβεστικό ΚΗΥ 1177 STEYR 16S26 
28-06-

1996. 

VAN1626YY61

YY2087 
  46   Καμείρου 

161 Λεωφορείο ΚΗΥ 1209 FORD   

TRANSIT 

BUS 

130124 

28-03-

1998. 

WFDEXXGBV

EVK12486. 
  17   Καμείρου 
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162 Φορτηγό ΚΗΥ 1267 
MITSUBIS

HI 
L200 

09-05-

2001. 

MMBONK7401

D037673. 
  17   Καμείρου 

163 Φορτηγό ΚΗΥ 1268 
MITSUBIS

HI 
L200 

09-05-

2001. 

MMB0NK7401

D037674. 
  17   Καμείρου 

164 Φορτηγό ΚΗΥ 1286 
MITSUBIS

HI 
L200 

26-02-

2002. 

MMBONK7401

D067785. 
  17   Καμείρου 

165 Φορτηγό ΚΗΥ 1287 
MITSUBIS

HI 
L200 

26-02-

2002. 

ΜΜΒ0ΝΚ7401
D067784. 

  17   Καμείρου 

166 Φορτηγό ΚΗΥ 1288 VOLVO FL E4χ2R 
09-04-

2002. 

YV2E4CCA51B

288352. 
  33   Καμείρου 

167 Λεωφορείο ΚΗΥ 1296 MAN SS500/50L 
05-11-

2002. 

XG9550L02E3B

01220. 
  41   Καμείρου 

168 Πυροσβεστικό ΚΗΥ 1325 
MITSUBIS

HI 
L200 

17-06-

2004. 

MMBCNK7403

D068856. 
  17   Καμείρου 

169 Φορτηγό ΚΗΥ 1347 ISUZU 
NKR 

77013 

20-01-

2006. 

JAANKR77E67

100016. 
  18   Καμείρου 

170 Φορτηγό ΚΗΥ 1348 ISUZU 
NKR 

77013 

20-01-

2006. 

JAANKR77E67

100015. 
  18   Καμείρου 

171 Φορτηγό ΚΗΥ 1349 ISUZU 
NKR 

77013 

20-01-

2006. 

JAANKR77E67

100014. 
  18   Καμείρου 

172 Φορτωτής-Φορτωτάκι 
ΜΕ 

116779 

NEW 

HOLLAND 
L170 

31-12-

2009. 

LMUOL170N7

M68878. 
53     Καμείρου 

173 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 17841 KOMATSU WB93R-2 
20-11-

2000. 
93F21250 97     Καμείρου 

174 Σάρωθρο ΜΕ 17892 DULEVO 

2004V-

200QUAT

TRO 

26-09-

2001. 
2004V00133 62     Καμείρου 

175 Γερανοφόρο ΜΕ 83773 NISSAN TL110-35 2003. 
VWASBFTLD3

2175906. 
120     Καμείρου 

176 Δίκυκλο ΡΚΥ 0112 PIAGGIO Μ44 
09-08-

2007. 

ZAPM44400000

07791 
  2 151 Καμείρου 

177 Φορτηγό-Κλούβα ΡΟΕ 5291 FIAT  FIORINO 
04-02-

1994. 

ZFA146000082

75793. 
  10   Καμείρου 

178 Επιβατικό ΡΟΜ 9642 NISSAN MICRA 
18-03-

2003. 

SJNFBAK12U1

319504. 
9   1.240 Καμείρου 

179 Φορτηγό ΚΗΗ 3409 PIAGGIO 
PORTER 

1300 

08-08-

2008. 

ZAPS85000005

76804 
  9   Λίνδου 

180 Φορτηγό ΚΗΗ 3442 NISSAN D22 
30-04-

2009. 

JN1APGD22U0

075519. 
  16 2.488 Λίνδου 
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181 Φορτηγό-Κλούβα ΚΗΗ 4710 PIAGGIO 
585LVZB

RME 

05-11-

2002. 

ZAPS85V00000

552408. 
  9 1.296 Λίνδου 

182 Φορτηγό-Κλούβα ΚΗΗ 4711 PIAGGIO 
S85LV-

ZEBRME 

05-11-

2002. 

ZAPS85V00005

53003. 
  9 1.296 Λίνδου 

183 Φορτηγό ΚΗΥ 1054 
MITSUBIS

HI 

FE444EX

US 

12-06-

1992. 

JMBFE444EOK

A61478. 
  20   Λίνδου 

184 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1128 
MERCEDE

S 
1314/31 

06-12-

1993. 

WDB675046159

6903. 
  36   Λίνδου 

185 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΚΗΥ 1185 

MERCEDE

S 
1314K 

19-09-

1996. 

WDB6750461K

185739. 
  36   Λίνδου 

186 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1250 MAN 15 224 
07-07-

2000. 

WMAL82ZZZY

Y062568. 
  41   Λίνδου 

187 Φορτηγό ΚΗΥ 1254 
MITSUBIS

HI 
L200 

24-10-

2000. 

MMBCNK74O

YD048687. 
  17   Λίνδου 

188 Φορτηγό ΚΗΥ 1269 
MITSUBIS

HI 
L200 

15-05-

2001. 

MMBCNK740Y

D037613. 
  17   Λίνδου 

189 Λεωφορείο ΚΗΥ 1277 FIAT IVECO 
10-09-

2001. 

ZCF0458010529

0731. 
  18   Λίνδου 

190 Γερανοφόρο ΚΗΥ 1282 VOLVO FL612 
14-12-

2001. 

YV2E4C3A3XB

226554. 
  33   Λίνδου 

191 

Βυτίο μεταφοράς μη 
πόσιμου νερού ή 

Λυμάτων 

ΚΗΥ 1285 FIAT IVECO 
20-02-

2002. 

ZCFA1TM0102

369639. 
  35   Λίνδου 

192 Επιβατικό ΚΗΥ 1297 HYUNDAI  MATRIX 
07-11-

2002. 

KMHPM81CP2

U068364. 
  11 1.599 Λίνδου 

193 Λεωφορείο ΚΗΥ 1340 MAN SS380L 
29-06-

2005. 

XG9380L02E3B

01315. 
  27   Λίνδου 

194 Φορτηγό ΚΗΥ 1341 
MITSUBIS

HI 
L200 

12-07-

2005. 

MMBJNK7404

D034368. 
  17   Λίνδου 

195 Φορτηγό ΚΗΥ 1342 
MITSUBIS

HI 
L200 

12-07-

2005. 

MMB0NK6405

D035262. 
  17   Λίνδου 

196 Φορτωτής-Φορτωτάκι 
ΜΕ 

116778 

NEW 

HOLLAND 
L175 

31-12-

2009. 

LMUOL175N7

M453518. 
57     Λίνδου 

197 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 17847 KOMATSU WR93R-2 
05-12-

2000. 
FKI93F21183. 97     Λίνδου 

198 Δίκυκλο ΤΟΜ 5340 PIAGGIO ZIP CAT 
08-06-

2005. 
2500007016417.     50 Λίνδου 

199 Δίκυκλο ΤΟΜ 5341 PIAGGIO ZIP CAT 
08-06-

2005. 
2500007016410.     50 Λίνδου 
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200 Τρακτέρ ΑΜ 52132 

CNH 

ITALIA 

S.P.A 

New 

Holland T 

3040 

CHJZN/A

A 

2008. HJZL 35568 . 52/26     Νοτίας Ρόδου 

201 Φορτηγό ΚΗΗ 3438 IVECO IL5 
26-03-

2009. 

ZCFA1VM1302

539332. 
  35 5.880 Νοτίας Ρόδου 

202 Απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3439 
MERCEDE

S 
  

27-05-

2009. 

WDB9525031L

365483, 
  38 6.374 Νοτίας Ρόδου 

203 Φορτηγό ΚΗΗ 4707 SCANIA 124G-420 
31-12-

2010. 

ΑΟ 
72323.(XLEP8X

40004449744) 

426 94 15.607 Νοτίας Ρόδου 

204 Επιβατικό-Κλούβα ΚΗΙ 3969 RENAULT PARTNER 
20-07-

2006. 

VF35FDJYE601

03623. 
  13 1.905 Νοτίας Ρόδου 

205 Φορτηγό-Δορυφορικό ΚΗΙ 9144 PIAGGIO S85E 
01-02-

2008. 

ZAPS85000005

75588, 
  9   Νοτίας Ρόδου 

206 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΚΗΥ 1141 

MERCEDE

S 
1314/42 1986. 

WDB675033152

39620. 
  34 5.958 Νοτίας Ρόδου 

207 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1199 NISSAN 
ECO-

T,160, 

08-12-

2003. 

VWAM1316KS

A382372. 
  36   Νοτίας Ρόδου 

208 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1205 
MERCEDE

S 
  

05-11-

1997. 

WD8676341K2

45335, 
  25 4.249 Νοτίας Ρόδου 

209 Φορτηγό ΚΗΥ 1275 
MITSUBIS

HI 
L200 

13-08-

2001. 

MMBCNK7401

D048878. 
  17   Νοτίας Ρόδου 

210 Φορτηγό-Κλούβα ΚΗΥ 1307 FIAT 
DOBLO 

CARGO 

25-08-

2003. 

ZFA223000052

08333. 
  11   Νοτίας Ρόδου 

211 Φορτηγό ΚΗΥ 1308 NISSAN PICK UP 
28-08-

2003. 

JNIAPGD22U0

055114. 
  16   Νοτίας Ρόδου 

212 Επιβατικό ΚΗΥ 1313 NISSAN 
TERANN

O ΙΙ 
05-01-

2004. 

VSKTVUR20U

0544199. 
  19 2.664 Νοτίας Ρόδου 

213 Φορτηγό ΚΗΥ 1337 
MITSUBIS

HI 
L200 

14-01-

2005. 

MMBCNK7403

D068855. 
  17 2.477 Νοτίας Ρόδου 

214 Ισοπεδωτής γαιών ΚΥ 2728 SHM 
SHM4-

81B 

16-01-

1991. 
        Νοτίας Ρόδου 

215 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΚΥ 2730 

JCB 

ΒΙΑΜΑΞ 
ΑΒΕΑ 

3D-4-

TURBO 

16-01-

1991. 
333578       Νοτίας Ρόδου 

216 Φορτηγό ΚΥ 6223 
STEYER 

ELBO ABE 

ELBO 

Ε180 - 
2-12-

1987. 

H 

991665/1086/3 
      Νοτίας Ρόδου 
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991200 

217 Φορτωτής-Φορτωτάκι ΜΕ  83759 CASE 70 XT 
26-04-

2005. 
JAF387342 83     Νοτίας Ρόδου 

218 Φορτωτής 
ΜΕ 

107224 
JCB 4562 

20-10-

2008. 

JCB45620P8123

9390 
200     Νοτίας Ρόδου 

219 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 73569 KOMATSU 
GD521A-

1E 

07-07-

2003. 
93F21555. 97     Νοτίας Ρόδου 

220 Ισοπεδωτής γαιών ΜΕ 73570 KOMATSU 
GD521A-

1E 

07-07-

2003. 
G52A-12104 140     Νοτίας Ρόδου 

221 Τρίκυκλο ΡΚΤ 0985 HER CHE 
ATV-

280A(U) 

26-07-

2007. 

RFLCM25207A

000251. 
  3 249 Νοτίας Ρόδου 

222 Λεωφορείο ΡΟΕ 6539 
MERCEDE

S 
MB100DL 

30-06-

1994. 

VSA631332130

94896. 
  17   Νοτίας Ρόδου 

223 Επιβατικό ΡΟΚ 7190 FIAT 
MULTIPL

A 

28-03-

2002. 

ZFA186000021

60682. 
  11 1.596 Νοτίας Ρόδου 

224 Τρακτέρ ΑΜ 52005 
DEERZCU

MPANY 

JOHNDEE

R 

3520(007) 

2005. 
LV3520E15835

9. 
36/18     Πεταλουδών 

225 Επιβατικό ΖΖΟ 4295  
DAIMLER 

CHRYSLER 
A140 2000. 

WDB1680311J4

43110. 
  10   Πεταλουδών 

226 Φορτηγό-Κλούβα ΚΗΗ 3413 FIAT BCMFB 2008. 
ZFA250000014

60275. 
  16 2.287 Πεταλουδών 

227 Φορτηγό ΚΗΗ 3420 PIAGGIO LR 2ME 2008. 
ZAPS95000000

01166. 
  9   Πεταλουδών 

228 Απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3427 
MITSUBIS

HI 

CANTER 

FE74 
2009. 

TYBEEZ4884D

U16898. 
  18 2.977 Πεταλουδών 

229 Απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3428 MAN 
TGM1828

0 
2009. 

WMAN08ZZX9

Y226196. 
  42 6.871 Πεταλουδών 

230 Απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3429 MAN 
TGM1828

0 
2009. 

WMAN08ZZX9

Y226211. 
  42 6.871 Πεταλουδών 

231 Φορτηγό-Δορυφορικό ΚΗΙ 9141 PIAGGIO S85E 2008. 
ZAPS85000005

75594. 
  9   Πεταλουδών 

232 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1071 
MERCEDE

S 
1922K/38 1990. 

WDB621107155

10094. 
  66   Πεταλουδών 

233 Φορτηγό ΚΗΥ 1077 FORD 
1600 PICK 

UP 
1993. 

SGHBNA30681

. 
  11   Πεταλουδών 

234 Φορτηγό ΚΗΥ 1144 ISUZU KAD51 1981. KAD517341821 14     Πεταλουδών 
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235 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1176 
MERCEDE

S 
2024K/38 1996. 

WDB6561091K

180893. 
  57   Πεταλουδών 

236 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1186 
MERCEDE

S 
814 1996. 

WDB6740121K

191846. 
360     Πεταλουδών 

237 Φορτηγό ΚΗΥ 1210 
MITSUBIS

HI 
L200 1998. 

MMBYNK74JV

DO14417. 
  17   Πεταλουδών 

238 Λεωφορείο ΚΗΥ 1223 FORD  

WERKE 

TRANSIT 

BUS 

130207. 

1998. 
WFDEXXGBV

EWU39551. 
  17   Πεταλουδών 

239 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1232 
MERCEDE

S 
1523 1999. 

WDB9700731K

412889. 
  38   Πεταλουδών 

240 Φορτηγό ΚΗΥ 1247 IVECO 
MP190E30

W 
2000. 

WJMB1VMT00

C063017. 
  57   Πεταλουδών 

241 Φορτηγό ΚΗΥ 1248 
MITSUBIS

HI 
L200 2000. 

MMBONK740X

D023104. 
  17   Πεταλουδών 

242 Επιβατικό-(Jeep) ΚΗΥ 1280 LADA NIVA 2001. 
XTA212140115

86709. 
  12 1.690 Πεταλουδών 

243 Επιβατικό ΚΗΥ 1315 HYUNDAI  MATRIX 2004. 
KMHPM81CP3

U092411. 
  11 1.599 Πεταλουδών 

244 Φορτηγό ΚΥ 4345 NISSAN   1988. 
VSGL603461B3

21533. 
      Πεταλουδών 

245 Λεωφορείο  ΚΥ 5006 MAN SS500 1995. 
3067SS500LL04

1012. 
68 68   Πεταλουδών 

246 Φορτωτής-Φορτωτάκι ΜΕ 17820 CASE 1840 1999. JAF03010175. 53     Πεταλουδών 

247 Σάρωθρο ΜΕ 17832 DULEVO 
204V-200 

QUATRO 
2000. 2004V0089.       Πεταλουδών 

248 Πυροσβεστικό ΜΕ 17833 MAZDA UN8D32 2000. 
JHZ4N8D32OW

123781. 
78     Πεταλουδών 

249 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 17886 KOMATSU WB93R-2 1999. FKI93F21288. 97     Πεταλουδών 

250 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 32470 JCB 3CX-4 92 3CX-41401202 75     Πεταλουδών 

251 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 38087 CASE 580SK 4x4 1995. JJHOO52215. 80     Πεταλουδών 

252 Ισοπεδωτής γαιών ΜΕ 46757 KOMATSU 
GD521A-

1E 
1998. G52A-12127. 140     Πεταλουδών 
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253 Γερανοφόρο ΜΕ 62746 
MERCEDE

S 
308D 1991. 

WDBG023181P

124783. 
80     Πεταλουδών 

254 Επιβατικό ΡΟΗ 6218 FIAT 
SEICENT

O 
2000. 

ZFA187000004

43635. 
  6 899 Πεταλουδών 

255 Φορτηγό-Κλούβα ΡΟΜ 1842 FIAT 
DUCATO 

FURGO 
2002. 

ZFA244000070

60920. 
  14   Πεταλουδών 

256 Φορτηγό ΡΟΡ 1965 
MERCEDE

S 

412 

Sprinter 

CTTE 

  
WDB9044231P

922830 
      Πεταλουδών 

257 Τρακτέρ 
 ΑΜ 

50676 

LOMBARD

INI 

ΑNTONIO 
CARRARO 

TIGRONE 

5000 
1990. 2303. 448     Ρόδου 

258 

Προωθητήρας  Γαιών 

KMT0D11

4A010801

66 KOMATSU D65EX-16 

  
KMT0D114A01

080166 
69 

    Ρόδου 

259 Τρακτέρ ΑΜ 51902 
NEW 

HOLLAND 
TN 55V 2001. 1230562.   50   Ρόδου 

260 Απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3416 
MERCEDE

S 
1832K 2008. 

WDB9320031L

323583. 
72   11.946 Ρόδου 

261 Απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3417 
MERCEDE

S 
1832K 2008. 

WDB9320031L

323584. 
72   11.946 Ρόδου 

262 Απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3418 
MERCEDE

S 
1832K 2008. 

WDB9320031L

323585. 
  72 11.946 Ρόδου 

263 Φορτηγό-Κλούβα ΚΗΗ 4701 FIAT  DOBLO 
15-07-

2009. 

JFA2230000562

4739. 
  10   Ρόδου 

264 Επιβατικό ΚΗΗ 4702 SUZUKI SWIFT 2009. 
JSAEZC11S004

80142. 
  9 1.328 Ρόδου 

265 Επιβατικό ΚΗΗ 4703 SUZUKI SWIFT 2009. 
JSAEZC11S004

80181. 
  9 1.328 Ρόδου 

266 
Γερανοφόρο - 

Απορριμματοφόρο 
ΚΗΗ 4706 

MERCEDE

S 

ACTROS 

1832 
2009. 

WDB9300031L

323248. 
72     Ρόδου 

267 Βυτιοφόρο Ύδατος ΚΗΗ 4732 
MERCEDE

S 
ATECO 

13/8/201

3 

WDB9700631L

734866. 
  38 6374. Ρόδου 

268 Φορτηγό ΚΗΗ 4733 IVECO 140E 
13/8/201

3 

ZCFA1JG04026

02632. 
  35 5880. Ρόδου 

269 Φορτηγό ΚΗΗ 4734 NISSAN NAVARA 
13/8/201

3 

VSKBVND40U

0451701. 
  16 2488. Ρόδου 
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270 Φορτηγό ΚΗΗ 4735 NISSAN NAVARA 
13/8/201

3 

VSKBVND40U

0453574. 
  16 2488. Ρόδου 

271 Φορτηγό ΚΗΗ 4738 ΜΑΝ 
TGS 

L.2007.46. 

11/9/201

4 

WMA39SZZXE

M654040. 
394,26. 63 10.158 Ρόδου 

272 Φορτηγό ΚΗΗ 4739 ΜΑΝ 
TGS 

L.2007.46. 

11/9/201

4 

WMA39SZZ5E

M654205. 
394,26. 63 10.158 Ρόδου 

273 Φορτηγό ΚΗΗ 4740 
MERCEDE

S 
904.6KA 2010. 

WDB9046121R

679814. 
  15 2.148 Ρόδου 

274 Φορτηγό ΚΗΗ 4741 
MERCEDE

S 

SPRINTE

R 
2010. 

WDB9046121R

665613. 
  15 2.148 Ρόδου 

275 
Γερανοφόρο - 

Απορριμματοφόρο 
ΚΗΗ 4742 

MERCEDE

S 

ACTROS 

2536 - 

930.20 

2011. 
WDB9302041K

870105. 
72   11.946 Ρόδου 

276 Φορτηγό ΚΗΗ 4743 PIAGGIO LP-TRME 2008. 
ZAPS85000005

79723. 
  9 1.296 Ρόδου 

277 Απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4748  
MITSUBIS

HI 
CANTER 2004. 

TYBFE659E6D

S23230. 
  23 3.908 Ρόδου 

278 Φορτηγό ΚΗΙ 1875 
MITSUBIS

HI 
CANTER 2000. 

TYBFE649E6D

R00555. 
  23   Ρόδου 

279 Επιβατικό ΚΗΙ 3964 FIAT 
MULTIPL

A 
2001. 

ZFA186000021

10642. 
11   1.596 Ρόδου 

280 Φορτηγό ΚΗΙ 3967 FIAT 220 017 2006. 
ZFA220000862

55736. 
  13   Ρόδου 

281 Φορτηγό ΚΗΥ 1109 
MITSUBIS

HI 
L200 1993. 

JMBONK110LP

000408. 
  11   Ρόδου 

282 Φορτηγό ΚΗΥ 1112 
MITSUBIS

HI 
L200 

24-06-

1993. 

JMBONK110LP

000400. 
  11   Ρόδου 

283 Φορτηγό ΚΗΥ 1113 
MITSUBIS

HI 
L200 

24-06-

1994. 

JMBONK110LP

000403. 
  11   Ρόδου 

284 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1116 SCANIA 
P93ML4x2

2B 

23-07-

1993. 

YS2PM4x22011

91219. 
  51 51 Ρόδου 

285 Λεωφορείο ΚΗΥ 1170 FORD   
08-12-

1995. 

SFAEXXBDVE

SDO6390. 
  17   Ρόδου 

286 Επιβατικό ΚΗΥ 1180 SCODA FELLICIA 
02-07-

1996. 

TMBEFF613-

TO185283. 
  9 1.289 Ρόδου 

287 Επιβατικό ΚΗΥ 1200 
MITSUBIS

HI 
LANCER 1997. 

JMBLNCB4WS

U508777. 
  11 1.597 Ρόδου 

288 Επιβατικό ΚΗΥ 1201 
MITSUBIS

HI 
LANCER 1997. 

JMBLNCB4WS

U508761. 
  11 1.597 Ρόδου 
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289 Επιβατικό ΚΗΥ 1202 
MITSUBIS

HI 
LANCER 1997. 

JMBLNCB4WS

U508773. 
  11 1.597 Ρόδου 

290 Φορτηγό ΚΗΥ 1206 IVECO 
49-10.2 

073 
1998. 

ZCFC49701022

19859. 
  18 2.800 Ρόδου 

291 Φορτηγό ΚΗΥ 1207 FIAT  

IVECO - 

TURBO 

DAILY/49

-10.2 

1998. 
ZCFC49701022

25225. 
  18 2.800 Ρόδου 

292 Φορτηγό ΚΗΥ 1208 FIAT  

IVECO - 

TURBO 

DAILY/49

-10.2 

1998. 
ZCFC49701022

14136. 
  18 2.800 Ρόδου 

293 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1211 RENAULT 
PREMIU

M 260.19 
1998. 

VF622AXBOA0

007474. 
  59   Ρόδου 

294 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1212 RENAULT 
PREMIU

M 260.19 
1998. 

VF622AXBOA0

003243. 
  59   Ρόδου 

295 Φορτηγό ΚΗΥ 1213 RENAULT 
PREMIU

M 260.19 
1998. 

VF622AXBOA0

003224. 
  59   Ρόδου 

296 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1214 NISSAN 
ECO-

T.200 
1998. 

VWAM1526M

VA401017. 
  36   Ρόδου 

297 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1215 NISSAN 
ECO-

T.200 
1998. 

VWAM1526M

VA401662. 
  36   Ρόδου 

298 Φορτηγό ΚΗΥ 1216 RENAULT 
PREMIU

M 260.19 
1998. 

VF622AXBOA0

003242. 
  59   Ρόδου 

299 Επιβατικό ΚΗΥ 1217 NISSAN MICRA 1998. 
SJNFAAK11U3

010734. 
  7 998 Ρόδου 

300 Φορτηγό ΚΗΥ 1258 PIAGGIO 
PORTER 

1400D 
2001. 

ZAPS85000004

05849. 
  10 1.371 Ρόδου 

301 Φορτηγό ΚΗΥ 1259 PIAGGIO 
PORTER 

1400D 
2001. 

ZAPS85000004

05853. 
  10 1.371 Ρόδου 

302 Φορτηγό ΚΗΥ 1260 PIAGGIO 
PORTER 

1400D 

26-03-

2001. 

ZAPS85000004

05866. 
  10 1.371 Ρόδου 

303 Φορτηγό-Κλούβα ΚΗΥ 1262 NISSAN 
HNVF/1-

97 

26-03-

2001. 

VJKDEVC23U0

-149085. 
  15   Ρόδου 

304 Φορτηγό-Κλούβα ΚΗΥ 1263 NISSAN 
HNVF/1-

97 
2001. 

VSKDEVC23U

0149086. 
  15 2.977 Ρόδου 

305 Φορτηγό ΚΗΥ 1265 
MITSUBIS

HI 
CANTER 2001. 

TYBFE649E6D

R00986. 
  23 3.908 Ρόδου 
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306 Φορτηγό ΚΗΥ 1266 
MITSUBIS

HI 
CANTER 2001. 

TYBFE649E6D

R00987. 
  23 3.908 Ρόδου 

307 

Βυτίο μεταφοράς μη 
πόσιμου νερού ή 

Λυμάτων 

ΚΗΥ 1270 RENAULT 
PREMIU

M 260.19 
2001. 

VF622AXBOA0

002797. 
  59   Ρόδου 

308 Επιβατικό ΚΗΥ 1298 HYUNDAI  MATRIX 2002. 
KMHPM81CP2

U068366. 
  11 1.599 Ρόδου 

309 Γερανοφόρο  ΚΗΥ 1303 
MITSUBIS

HI 
CANTER 2003. 

TYBFE64906D

S03739. 
  23   Ρόδου 

310 Επιβατικό ΚΗΥ 1343 FIAT DOBLO 2003. 
ZFA223000051

93991. 
  9 1.242 Ρόδου 

311 Επιβατικό ΚΗΥ 1344 HYUNDAI  
ATOS 

PRIME 
2003. 

KMHAG51GP3

U316184. 
  7 999 Ρόδου 

312 Πλυντήριο Οδών 
ΜΕ 

105242 
PIAGGIO 

S85LP-

TRMCE 
2001 

ZAPS85000005

52580 
65     Ρόδου 

313 Πλυντήριο Κάδων 
ΜΕ 

105245 
FIAT  

IVECO - 

120E24 
2006. 

ZCFA1EJ02024

90694. 
136     Ρόδου 

314 Γερανοφόρο 
ΜΕ 

107205 
NISSAN 

CABSTA

R 35.13 
2008. 

VWASHTF2481

047813. 
131     Ρόδου 

315 
Διανομέας Θερμής 

Ασφάλτου 

ΜΕ 
120278 

 IVECO   
ML140E2

2 
  

ZCFA15G04025

78280 
      Ρόδου 

316 Αποξεστήρας 
ΜΕ 

120279 
WIRTGEN   8/6/2012         Ρόδου 

317 Διαστρωτήρας   
ΜΕ 

120280 

JOSEPH 

VOGELE 

AG 

  8/6/2012         Ρόδου 

318 Οδοστρωτήρας   
ΜΕ 

120281 
VOLVO DD38HF. 8/6/2012 

VCEOOD38HO

H650032. 
      Ρόδου 

319 Σάρωθρο 
ΜΕ 

120294 
MATHIEU 

AZURA 

ML 200 

28/5/201

3 
30779. 82     Ρόδου 

320 Φορτωτής - Εκσκαφέας 
ΜΕ 

127305 
LIOUGONG CLG777A 2014  

CLG777AΕΕΒΟ
Ο1601 

99,6     Ρόδου 

321 Φορτωτής 
ΜΕ 

127323 
HUNDAI HL757-9A 2014 

HHKHLMO4A

E0000142 
147 HP     Ρόδου 

322 
Συμπυκνωτής 

Απορριμμάτων 

ΜΕ 
127324 

BOMAG 
BC 772 

RB-3 
2014 101570761005 456 HP     Ρόδου 

323 Φορτωτής-Φορτωτάκι 
ΜΕ 

132117 
CASE 90ΧΤ   JAF0397866 45     Ρόδου 
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324 Φορτωτής-Φορτωτάκι 
ΜΕ 

132118- 
CASE  90XT   JAF0397865       Ρόδου 

325 Γερανοφόρο ΜΕ 73564 NISSAN TL110-45 1999. 
VWASBFTLOY

1-121262. 
106     Ρόδου 

326 Σάρωθρο ΜΕ 87501  FIAT  
IVECO - 

140Ε18 
2005. 

ZCFA1JD02024

65767. 
182     Ρόδου 

327 Δίκυκλο ΜΟΡ 0310 PIAGGIO 
LIBERTY 

125 

21-02-

2005. 

ZAPM38100000

12684. 
  2 124 Ρόδου 

328 Δίκυκλο ΡΚΑ 0566 YAMAHA 
CRYPTO

N 

07-02-

2000. 

MH34ST001VK

164608. 
  1 102 Ρόδου 

329 Δίκυκλο ΡΚΒ 0726 HONDA 

XL650V 

TRANSA

L 

19-09-

2000. 

ZDCRD10AOY

F009836. 
  8 647 Ρόδου 

330 Δίκυκλο ΡΚΙ 0107 PIAGGIO M22 
29-03-

2003. 

ZAPM22000010

10414. 
  2 124 Ρόδου 

331 Τρίκυκλο ΡΚΝ 0343 PIAGGIO Τ1 076 
10-02-

2006. 

ZAP100000002

8556. 
  3   Ρόδου 

332 Δίκυκλο ΡΚΥ 0505 PIAGGIO Μ28 
21-09-

2007. 

ZAPM28800010

02540. 
  3 244 Ρόδου 

333 Δίκυκλο ΡΚΥ 0506 PIAGGIO Μ28 
21-09-

2007. 

ZAPM28800010

02543. 
  3 244 Ρόδου 

334 Δίκυκλο ΡΚΥ 0507 PIAGGIO Μ28 
21-09-

2007. 

ZAPM28800010

01541. 
  3 244 Ρόδου 

335 Φορτηγό ΡΟΑ 7931 
MERCEDE

S 
814K31 1988. 

WDB674042-

15383067. 
  36   Ρόδου 

336 Απορριμματοφόρο ΡΟΑ 7932 
MERCEDE

S 
2628K6x4 1988. 

WDB624132153

86477. 
  88   Ρόδου 

337 Απορριμματοφόρο ΡΟΑ 7933 
MERCEDE

S 
2628K6x4 1988. 

WDB624132153

86467. 
  88   Ρόδου 

338 Απορριμματοφόρο ΡΟΑ 7936 
MERCEDE

S 
114Κ/36 1988. 

WDB675042153

81937. 
  36   Ρόδου 

339 Τρίκυκλο ΡΟΒ 1109  PIAGGIO 1709 
29-09-

1989. 
ΑΤΜ2Τ525930.   3   Ρόδου 

340 Φορτηγό-(Jeep) ΡΟΒ 3560 
LAND 

ROVER 
90 1990. 

SALLDVAV8F

1439464. 
  25   Ρόδου 

341 Φορτηγό ΡΟΒ 3730 
MITSUBIS

HI 
L200 1990. 

JMBONK110LP

000146. 
  11   Ρόδου 

342 Φορτηγό ΡΟΒ 3742 
MITSUBIS

HI 
L200 1990. 

JMBONK110LP

000140. 
  11   Ρόδου 
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343 Φορτηγό-(Jeep) ΡΟΒ 5735 
LAND 

ROVER 
        25   Ρόδου 

344 Φορτηγό ΡΟΖ 5034 
MERCEDE

S 
814 1997. 

WDB674013154

38374. 
  36   Ρόδου 

345 Φορτηγό ΡΟΖ 5432 NISSAN TRADE 1997. 
VWAKE0558V

A-771936. 
  18   Ρόδου 

346 Φορτηγό-Κλούβα ΡΟΗ 4404 NISSAN   
07-02-

2000. 

VSKDEVC23Y

0114692. 
  15 2.283 Ρόδου 

347 Δίκυκλο ΡΟΝ 0243 
KAWASAK

I 
MAX100 

22-03-

1994. 
172135.   10   Ρόδου 

348 Φορτηγό ΡΟΤ 1349 
MITSUBIS

HI 

CANTER 

FE74BD4

SL 

2008. 
TYBFE74BD4D

U16333. 
  18   Ρόδου 

349 Τρίκυκλο ΡΥΒ 0559 PIAGGIO   
26-06-

2009. 

ZAPT10000003

8766. 
  30 218 Ρόδου 

350 Τρίκυκλο ΡΥΒ 0560 PIAGGIO   
26-06-

2009. 

ZAPT10000000

38756. 
  30 218 Ρόδου 

351 Τρίκυκλο ΡΥΒ 0561 PIAGGIO   
30-06-

2009. 

ZAPT10000000

38088. 
  30 218 Ρόδου 

352 Τρίκυκλο ΡΥΒ 0562 PIAGGIO Τ1 APE 
26-06-

2009. 

ZAPT10000000

38787. 
  30 218 Ρόδου 

353 Τρίκυκλο ΡΥΕ 0502 
KWANG 

YANG 
  

08-02-

2010. 

RFBL80000923

01219. 
  2 151 Ρόδου 

354 Δίκυκλο ΤΒΝ 9346 HONDA  
GYRO UP 

50 
1999. ΤΑ01 1100509.     50 Ρόδου 

355 Δίκυκλο ΤΟΜ 4208 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001453.     50 Ρόδου 

356 Δίκυκλο ΤΟΜ 4209 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001450.   2 50 Ρόδου 

357 Δίκυκλο ΤΟΜ 4210 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001444.     50 Ρόδου 

358 Δίκυκλο ΤΟΜ 4211 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001452.     50 Ρόδου 

359 Δίκυκλο ΤΟΜ 4212 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001448.     50 Ρόδου 

360 Δίκυκλο ΤΟΜ 4213 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001440.     50 Ρόδου 

361 Δίκυκλο ΤΟΜ 4214 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001446.     50 Ρόδου 
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362 Δίκυκλο ΤΟΜ 6374 PIAGGIO ZIP4 2006. 400011438.     50 Ρόδου 

363 Δίκυκλο ΤΟΜ 8033 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008409.     50 Ρόδου 

364 Δίκυκλο ΤΟΜ 8034 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008732.     50 Ρόδου 

365 Δίκυκλο ΤΟΜ 8035 PIAGGIO LIBERTY 2007. 424050008733.     50 Ρόδου 

366 Δίκυκλο ΤΟΜ 8036 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008737.     50 Ρόδου 

367 Δίκυκλο ΤΟΜ 8037 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008242.     50 Ρόδου 

368 Δίκυκλο ΤΟΜ 8038 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008718.     50 Ρόδου 

369 Δίκυκλο ΤΟΜ 8039 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008311.     50 Ρόδου 

370 Δίκυκλο ΤΟΜ 8040 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008661.     50 Ρόδου 

371 Δίκυκλο ΤΟΜ 8041 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008293.     50 Ρόδου 

372 Δίκυκλο ΤΟΜ 8042 PIAGGIO LIBERTY 2007. 
ZAPC42405000

08308. 
    50 Ρόδου 

373 Δίκυκλο ΤΟΜ 8043 PIAGGIO LIBERTY 2007. 
ZAPC42405000

08309. 
    50 Ρόδου 

374 Δίκυκλο ΤΡ 4764 HONDA C50-GLX 1986. 8250872.     50 Ρόδου 

375 
Ελαφρά Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 
ΚΗΗ 4715 ISUZU 

4JK1E4C-

L 

30-3-

2010. 

MPATFS86HA

H502314. 
  17 2.499   

376 
Ελαφρά Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 
ΚΗΗ 4716 ISUZU TF 

30/3/201

0 

MPATFS86HA

H502377. 
  17 2.499   

377 Βυτιοφόρο Ύδατος ΚΗΗ 4721 IVECO 
AD380T41

. 

17-09-

2010. 

UJME3TSS40C

208979. 
  77 2.882   

378 
Ελαφρά Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 
ΚΗΥ 1194 NISSAN               

379 
Ελαφρά Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 
ΚΗΥ 1197                 

380 
Ελαφρά Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 
ΚΗΥ 1198                 

381 
Ελαφρά 

Πυροσβεστικά 
ΚΗΥ 1218       

MMBONK760X

D001697. 
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Φορτηγό 

382 

Ελαφρά 
Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1219 
MITSUBIS

HI 

K74TCEN

DFL6. 

25/8/199

8. 

MMBCNK740X

D001699. 
  17 2.477   

383 

Ελαφρά 
Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1220 
MITSUBIS

HI 

K74TCEN

DFL6. 

25/8/199

8. 

MMBCNK740X

D004226. 
  17 2.477   

384 Βυτιοφόρο Ύδατος ΚΗΥ 1264 RENAULT 22AXB1X. 
23-03-

2001. 

VF622AXBOA0

014328. 
  59 9.834   

385 Δίκυκλο ΡΚΑ 0949 SUZUKI DR-Z400S 
18/05/20

00. 

JS1BC11120010

1305. 
  5 398   

386 Δίκυκλο ΡΚΑ 0950 SUZUKI DR-Z400S 
18/05/20

00. 

JS1BC11120010

1317. 
  5 398   

387 Δίκυκλο ΡΚΖ 0816 YAMAHA TT250R 
26/3/200

2 

JYADGO2X6Y

AOO2523. 
  3 249   

388 Επιβατικό ΚΗΗ 4713 FIAT   

LANCIA 

DELTA 

GT 

09-07-

1992. 

ZLA831AAB00

0574092. 
  11 1.585 Αρχαγγέλου 

389 Απορριμματοφόρο ΡΟΑ 7713 
MERCEDE

S 
814 

01-09-

1988. 

WDB674012153

66848. 
  36 5.958 Αρχαγγέλου 

390 Φορτηγό ΚΗΥ 1099 
MITSUBIS

HI 
CANTER 

03-11-

2000. 

JMBFE444EOK

A20499. 
  20   Αφάντου 

391 Φορτηγό ΚΗΥ 1184 NISSAN 
SINGLE 

CAB 

03-11-

2000. 

JN1AFGD21V0

435292. 
  17   Αφάντου 

392  Σάρωθρο  ΜΕ 17944 
EGHOLM-

MASKINER 

EGHOLM 

2100 
2002. 

UH9PP200202E

MI560. 
20     Αφάντου 

393 Φορτηγό ΡΟΒ 4029 
MITSUBIS

HI 
CANTER 

16-11-

1990. 

JMBFE444EA2

0494. 
  17   Ιαλυσός 

394 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1065 
MERCEDE

S 
1632 

03-08-

1989. 

387027-14-

828624. 
  112   Καλλιθέας 

395 Ασθενοφόρο ΚΗΥ 1066 
VOLKSWA

GEN 

TRANSPO

RTER 
1989. 

122222252HH0

87936. 
      Καλλιθέας 

396 Φορτηγό ΚΗΥ 1166 
MERCEDE

S 
  

27-05-

2005. 

3810151516594

4. 
  39   Καλλιθέας 

397 Φορτηγό ΚΗΥ 1173 OPEL   
16-02-

1996. 

WOL000037LA

795907. 
  10   Καλλιθέας 

398 Ισοπεδωτής γαιών 
ΜΕ 

100640 
BOUKEMO SHM-81B 

10-10-

2007. 
4-9414B 118     Καλλιθέας 
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399 Σάρωθρο ΜΕ 46731 
MERCEDE

S 
1217 4X2 

08-08-

1998. 

381051-15-

085650. 
170     Καλλιθέας 

400 

Βυτίο μεταφοράς μη 
πόσιμου νερού ή 

Λυμάτων 

ΚΗΥ 1159 FIAT  
IVECO - 

170E23 

25-11-

1994. 

ZCFAIRGHOO

BO11296. 
  36   Καμείρου 

401 Λεωφορείο ΚΗΗ 3406 

KUTSENIT

S 

HORNSTEI

N 

  
24-04-

2002. 

WDB6703731N

102532. 
  25   Λίνδου 

402 Φορτηγό ΚΗΙ 3981 PIAGGIO 
PORTER 

1300 

13-09-

2007. 

ZAPS85000005

74290. 
  9   Λίνδου 

403 Φορτηγό ΚΗΥ 1076 NISSAN 
GABSTA

R 

15-10-

1987. 
6GF22-002675.   15   Λίνδου 

404 Φορτηγό ΚΗΥ 1122 PIAGGIO 
S85LP 

TRM 

09-07-

1995. 

ZAP585000000

00948. 
  7   Λίνδου 

405 Φορτηγό ΚΗΥ 1221 PIAGGIO S85LP 
29-09-

1998. 

ZAPS85000003

03176. 
  9 1.221 Λίνδου 

406 Φορτηγό ΚΗΥ 1279 PIAGGIO 
PORTER 

1300 

20-09-

2001. 

ZAPS85000005

08029. 
  9 1.296 Λίνδου 

407 Σάρωθρο ΜΕ 46788 
BOSCHUN

G 
            Λίνδου 

408 Επιβατικό-Κλούβα ΥΑΟ 9126 
MITSUBIS

HI 
L300 

02-07-

1987. 
L031P8861106.   10 1.439 Λίνδου 

409 Φορτηγό-Κλούβα ΚΗΥ 1329 
VOLKSWA

GEN 

TRANSPO

RTER 

19-08-

2004. 

WV2ZZZ70ZP

HO28841. 
  13   Νοτίας Ρόδου 

410 Λεωφορείο ΡΟΜ 7206 VOLVO B6FA44 
09-09-

1998. 

YV36A6B164B

001185. 
  33   Νοτίας Ρόδου 

411 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΚΗΥ 1132 

MERCEDE

S 
1619 1987. 

3850701449706

5. 
57     Πεταλουδών 

412 Απορριμματοφόρο ΚΗΥ 1175 HINO KP 405 1983. KR40510099. 39     Πεταλουδών 

413 Φορτηγό ΡΟΑ 5498 NISSAN  

CABSTA

R - EGF 

22 

1987. EGF22-002323. 16     Πεταλουδών 

414 Φορτηγό ΡΟΑ 8686 ISUZU 
KAP 

UILY 
1989. KA0417355475.   14   Πεταλουδών 

415 Απορριμματοφόρο ΑΥ 6732 HINO KR 405 
10-12-

1981. 
KP40510012   13   Ρόδου 
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416 Φορτηγό ΑΥ 8895  HINO ΚΥ-400 1982. 10007.       Ρόδου 

417 Φορτηγό ΚΗΥ 1110 
MITSUBIS

HI 
L200 

24-06-

1993. 

JMBONK110LP

000410. 
  11   Ρόδου 

418 Επιβατικό ΚΗΥ 1111 VOLVO 94421 
31-05-

1993. 

YVI944212N10

82163. 
  14 1.986 Ρόδου 

419 Επιβατικό ΚΗΥ 1178 SCODA 
FELICIA 

LXI 

02-07-

1996. 

TMBEFF613-

TO185267. 
  9 1.280 Ρόδου 

420 Επιβατικό ΚΗΥ 1179 SCODA 
FELICIA 

LXI. 

02-07-

1996. 

T11BEFF613-

T0185269. 
  9 1.289 Ρόδου 

421 Φορτηγό ΚΗΥ 1261 PIAGGIO 
PORTER 

1400D 

26-03-

2001. 

2AP5850000040

5817. 
  10 1.371 Ρόδου 

422 Φορτωτής - Εκσκαφέας ΜΕ 9828 CASE 580F 1979. 3735988. 67     Ρόδου 

423 Απορριμματοφόρο ΜΥΖ 2396 
MITSUBIS

HI 
CANTER 2004. 

TYBFE659E6D

S22335. 
  23   Ρόδου 

424 Φορτηγό ΡΟΑ 4309 
HANOMAG

(AVRAS) 
  

23-12-

1986. 
        Ρόδου 

425 Πλυντήριο Κάδων ΡΟΑ 4722 
MERCEDE

S 
1314 1987. 

WDB-675033-

15-242000. 
      Ρόδου 

426 Απορριμματοφόρο ΡΟΑ 7935  SCANIA 
P93ML4X

2L2. 

27-10-

1988. 

S2PMYX22011

37314. 
  51   Ρόδου 

427 Φορτηγό ΡΟΒ 4467  
MITSUBIS

HI 

CANTER - 

FE444EX

L 

1991. 
JMBFE444EOK

A27553. 
  20   Ρόδου 

428 Φορτηγό ΡΟΗ 9153 
MERCEDE

S 
  2000. 

WDB655327155

29250. 
  88   Ρόδου 

429 Φορτηγό ΡΟΤ 1976 PIAGGIO LP-TRME 2008. 
ZAPS85000005

78371. 
  9 1.296 Ρόδου 
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Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 
13/2016 (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί 
και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή 
εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο                                                        (Απόφ. Αρ.188/2016  (Α.Δ.Α : 6ΞΞΧΩ1Ρ-

Ω08) 

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού  της «Προμήθειας κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, έτους 2016»  
ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.    

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/41759/ 

26-05-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της 
Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/41759/26.05.2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 
προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου, πρόχειρου διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, έτους 2016»  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. (κωδ. 20/7131.0007.0001), ως κάτωθι: 

 

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2016 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη διεξαγωγή 
δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας κάδων απορριμμάτων δε Ιαλυσού Δήμου 

Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 20/7131.0007.0001)». 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

 

 Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 

2/41759/26-05-2016  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
1. Εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια «κάδων 

απορριμμάτων, έτους 2016 (κωδ.20/7131.0007.0001) της Δ.Ε. Ιαλυσού», προϋπολογιζόμενης 
αξίας 60.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  

2. Όροι διαγωνισμού: 
2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 

τηλ: 22410-35445, την …………… ……/05/2016 και ώρα 09.00 πμ (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  
§ Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
§ Συνεταιρισμοί 
Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη 

προσφορά, με αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα 
συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, επίσης, από:  

a. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο και με ισχύ 
για το έτος 2016.  
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b. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 νόμιμα επικυρωμένη, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

c. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και 
τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

d. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να 
παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με αποκλειστικά δικά του έξοδα για 
ολόκληρη την ποσότητα ή και για επιμέρους παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή. Στη 
δήλωση αυτή θα αναφέρεται και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος ορίζεται αυστηρά σε σαράντα(40) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν τούτη καθοριστεί διαφορετικά με την έγγραφη σύμφωνη 
γνώμη και των δύο πλευρών. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δίδονται και σε απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση. 
2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 

προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 2% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/12/2016. Επίσης, και η ισχύς της 
προσφοράς θα έχει λήξη στις 31/12/2016. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις 
προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από 
την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη ή τους 
μειοδότες προμηθευτές. Η σύμβαση καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του 
ΕΚΠΟΤΑ. Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word όπως το 
υπόδειγμα του πίνακα της μελέτης του διαγωνισμού (ενδεικτικός προυπολογισμός), και θα 
δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ρητά 
αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη 
προσφορά. 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά 
σφραγισμένο,  ο οποίος θα φέρει επακριβώς τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 

v Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
v Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που διενεργεί την 

προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

v Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 
v Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
v Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-

mail, κτλ). 
Οι ίδιες ενδείξεις θα υπάρχουν υποχρεωτικά και στους άλλους εσωτερικούς φακέλλους. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά με την προσφορά και ειδικότερα τα 
εξής: 

· Όλα τα δικαιολογητικά με τα αντίγραφά τους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. (όχι 
κλειστά σε εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται η προσκόμιση σε φάκελο με τίτλο 
«δικαιολογητικά συμμετοχής»). 

· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό φάκελο, με 
τίτλο «οικονομική προσφορά». 

· Οι τεχνικές προδιαγραφές(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, προδιαγραφές, τυχόν 
ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ), με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων 
υλικών κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με τίτλο «τεχνική προσφορά». 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 
υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα 
περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να 
προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των προκηρυχθέντων υλικών, όρος που θα περιληφθεί 
και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες. Τα 
έξοδα μεταφοράς στα σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το 
μειοδότη προμηθευτή, ανεξάρτητα αν θα την προμηθευτεί ο Δήμος με μία(1) ή περισσότερες 
παραγγελίες.  

Η προσφορά θα δίνεται όπως ο πίνακας που υπάρχει στη μελέτη του διαγωνισμού(ενδεικτικός 
προυπολογισμός) και αναφέρει ποσότητες, τιμές, κτλ. 

2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2016, αλλά η 
παράδοση των υλικών θα γίνει αυστηρά μέσα σε σαράντα(40) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά 
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χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις 
τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη του διαγωνισμού.  

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο και αποκλειστικά για το 
σύνολο της προμήθειας. Αν έστω και ένα προιόν δεν υπάρχει στην προσφορά τους, τούτη δεν 
θα γίνει αποδεκτή. 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό 
του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν. 
Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το 
τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει 
τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε 
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με απόδειξη. 

Σαν ανώτατο διάστημα παράδοσης όλης της αιτούμενης από το Δήμο ποσότητας, ορίζονται οι 
σαράντα(40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία που 
θα υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το μειοδότη προμηθευτή, ανεξάρτητα 
αν θα την προμηθευτεί ο Δήμος με μία(1) ή περισσότερες παραγγελίες.  

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης όλης της προμήθειας ή τμήματος αυτής, θα επιβάλλεται 
στον προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με το πέντε τοις χιλίοις(5ο/οο) για κάθε ημέρα επί της 
συνολικής αξίας των εκπροθέσμως παραδοθέντων ειδών. Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε(15) 
ημερών θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκπτωσης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, 
το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 
ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται σαν «παράβολα από κάθε αιτία». 
Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στην ανωτέρω Υπουργική Διάταξη. 

2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 
§ σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

85100, Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των 
προσφορών και ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την 
Υπηρεσία).  

§ ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και την 
ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 
τηλ. 22410-35445. 

2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και 
ποσότητας.  

 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να 
δημοσιευτεί σε μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,  βάση των άρθρων 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 
3858/2010(Νόμος Καλλικράτη).  

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 
εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 
του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά 
και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την οριστική παραλαβή των 
υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται 
τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 
συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 
υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή 
της προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική 
υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της 
σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια : 
Ø Είκοσι (20) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100,00 λίτρων 

Ø Εκατόν ογδόντα πέντε (185) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 770,00 λίτρων  
Ø Είκοσι (20) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660,00 λίτρων 

Ø Εβδομήντα πέντε (75) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων  240,00 λίτρων  
Οι προαναφερόμενοι κάδοι θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε μηχανικές καταπονήσεις (κτυπήματα, 
κρούσεις, πτώσεις), επιδράσεις περιβάλλοντος (ήλιος, βροχή, γενικά καιρικές συνθήκες), χημικές 
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μεταβολές-αντιδράσεις και να εξασφαλίζουν υγιεινή και στεγανή αποθήκευση των οικιακών στερεών 
αποβλήτων. 
Τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται οι πλαστικοί κάδοι (κυρίως σώμα, καπάκι) θα είναι 
κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μονομπλόκ ή πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και προερχόμενα 
από συμπαγή χύτευση της πλαστικής ύλης υπό πίεση. Πρέπει επίσης οι εσωτερικές και οι εξωτερικές 
τους επιφάνειες να είναι λείες και χωρίς καμία ρωγμή. Το καπάκι πρέπει να στηρίζεται πάνω στο 
κυρίως σώμα και να καλύπτει όλο το άνοιγμα, έτσι ώστε να μην εισχωρεί μέσα στον κάδο το νερό της 
βροχής. 
Οι κάδοι πρέπει να είναι τροχήλατοι, για την εύκολη μεταφορά και το άδειασμα τους από το 
προσωπικό καθαριότητας του Δήμου. Ο μηχανισμός κίνησης τους πρέπει να είναι υψηλής αντοχής. 
Επίσης πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να αγκιστρώνονται, να ανυψώνονται και να 
ανατρέπονται εύκολα στα οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 59.993,25 € με Φ.Π.Α. 23%.  
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

Αντικείμενο προμήθειας 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια: 
Ø Είκοσι (20) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100,00 λίτρων 

Ø Εκατόν ογδόντα πέντε (185) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 770,00 λίτρων  
Ø Είκοσι (20) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660,00 λίτρων 

Ø Εβδομήντα πέντε (75) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων  240,00 λίτρων  
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 
α) από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ                  – υπουργική 
απόφαση 11389/93) 

β) από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06)   και  
γ) το Νόμο 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

Γενικά χαρακτηριστικά - περιγραφή 

Οι προς προμήθεια κάδοι θα πρέπει να έχουν τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά που να είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  1100 ΛΙΤΡΩΝ  
Οι  κάδοι μηχανικής αποκομιδής  πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής,  και να  ακολουθούν τα 
ευρωπαϊκά  STANDARTS ΕΝ 840-2, 5, 6  και να είναι ικανοί να δεχθούν σύμμεικτα απορρίμματα . 
 Η χωρητικότητα του κάδου  πρέπει να  είναι  1100  λίτρα (+5%) 

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα 
του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε  να αποφεύγεται η 
παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει  δύο 
κυλινδροειδείς σωλήνες για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του 
απορριμματοφόρου (βραχίονες). Θα πρέπει να  είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα 
τύπου κτένας. 
Ο κάδος επίσης θα πρέπει να  φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για 

την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 
Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων 
έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π).  
Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό 
πίεση (INJECTION) από  πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με  ειδικούς σταθεροποιητές έναντι 
πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από  πρωτογενές υλικό.  
Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές 
μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 
Το υλικό εκχυόμενο  να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 
Το βάρος του κάδου  πρέπει να είναι 50-55 κιλά και το πάχος του σώματος 6,00 χιλιοστά. 
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και 
ποιότητας διαμέτρου περίπου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 
360

ο
 έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς 

χώρους. 
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Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται με 
τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά 
φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 
Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς 
που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι . 
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή των υγρών 
μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό καπάκι  και να  έχει απόλυτη 
στεγανότητα. 
Επί ποινή αποκλεισμού το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά μέσω πλαστικών 
ανθεκτικών μεντεσέδων που είναι ενσωματωμένοι στον κορμό με ειδικές βίδες και αυτό δίνει την 
δυνατότητα σε περίπτωση σπασίματος του μεντεσέ να μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να αχρηστευθεί ο 
κάδος. Να ανοίγει και  να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά 
ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. 
Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να 
πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή 
αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα 
του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα εξής : 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου. 
Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  770 ΛΙΤΡΩΝ  
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα 
STANDARDS ΕN 840-2/5/6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά υλικά. 
Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 770 λίτρα (+5%) 

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα 
του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η 
παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωμένοι 
δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό 
εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου 
να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας. 
Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη 
μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 
Όλα τα πλαστικά τμήματα που πρέπει να είναι  μονομπλόκ (κυρίως σώμα, κ.λ.π) των κάδων αυτών πρέπει 
να έχουν κατασκευαστεί με  συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση 
(INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι 
πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 
Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 
κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 
Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 
Το βάρος του κάδου  θα είναι 40-47 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 χιλιοστά. 
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και 
ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360 έτσι 
ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. 
Ο κάθε τροχός να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και να συνδέεται με τον 
κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά 
φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 
Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δύο τροχούς 
που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα με το πόδι.  
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα για την εκροή 
των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και έχει 
απόλυτη στεγανότητα. 
Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς "πείρους", να ανοίγει και  να 
κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για 
να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και χτένας. 
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Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να 
πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή 
αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα 
του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα εξής : 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου. 
Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  660 ΛΙΤΡΩΝ  
Θα είναι τροχήλατοι , χωρητικότητας τουλάχιστον 660 λίτρων (+5%) κατάλληλοι να μπορούν ανυψωθούν 
από σύγχρονο ανυψωτικό μηχανισμό με διεθνείς προδιαγραφές ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος στα 
απορριμματοφόρα αυτ/τα, θα είναι μεγάλης αντοχής κατασκευασμένοι κατάλληλα για ασφαλή και υγιεινή 
αποθήκευση οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων. Θα ακολουθούν τα STANDARDS EN 840-2/5/6 

και θα αποτελούνται από: 
Το κυρίως σώμα (κορμό) που θα είναι κατασκευασμένο και ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να 
ανυψωθεί ο κάδος από συγχρόνους ανυψωτικούς μηχανισμούς χωρίς να υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης 
των πλευρικών τοιχωμάτων του τα οποία θα πρέπει ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα. 
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους θα είναι ακλόνητα στερεωμένοι 
δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από το μηχανισμό εκκένωσης 
κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι 
δυνατή η ανύψωσή του και με το ανυψωτικό μηχανισμό τύπου κτένας.  
Το σκέπασμα (καπάκι) θα είναι πλαστικό επίπεδο και θα συνδέεσαι στον κορμό του κάδου με δυο ειδικά 
έδρανα στήριξης στα πλευρικά τοιχώματα του κάδου ώστε να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την 
τοποθέτηση των απορριμμάτων. Θα πρέπει να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε 
καταπονήσεις και χτυπήματα.  
Οπή καθαρισμού που θα βρίσκεται στον πυθμένα του κάδου για την εκροή των υγρών μετά τον 
καθαρισμό του κάδου. Η οπή θα πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να έχει απόλυτη στεγανότητα. 
Το γέμισμα του κάδου με απορρίμματα θα γίνεται απλά, πρακτικά και κατά το δυνατόν αθόρυβα με το 
άνοιγμα του καπακιού, από ειδικά διαμορφωμένες, ενισχυμένες πάνω σ' αυτό εύχρηστες χειρολαβές. 
Οι κάδοι θα είναι εφοδιασμένοι, για άνετο και εύκολο χειρισμό κατά την τροχήλατη μετακίνηση τους, με 
χειρολαβές στον κυρίως κορμό τους κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης. 
Το στόμιο στο κάτω μέρος θα είναι ερμητικά κλειστό με πλαστική η μεταλλική τάπα. 
Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό πρωτογενές υλικό, κατάλληλα διαμορφωμένο με 
νευρώσεις και  με ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου, που θα εγγυάται μεγάλη 
ανθεκτικότητα και σταθερότητα στους κάδους .  Οι κάδοι θα είναι ειδικά μελετημένοι στο σχήμα ,στις 
διαστάσεις, στο μέγεθος, στο βάρος και κατασκευασμένοι πάνω σε διεθνή αναγνωρισμένα ΣΤΑΝΤΑΡ  
έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σύστημα μηχανικής αποκομιδής και να ανυψωθούν από 
ειδικές υποδοχές, από συγχρόνους ανυψωτικούς μηχανισμούς. 
Θα διαθέτουν τέσσερις ανεξάρτητους, κατάλληλης διαμέτρου αθόρυβους και μεγάλης αντοχής τροχούς, 
από συμπαγές ελαστικό άριστης ποιότητας, που θα είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση τους. 
Κάθε τροχός θα πραγματοποιεί δυο κινήσεις, μια στον οριζόντιο άξονα (με περιστροφή 360ο) και μια 
στον κάθετο άξονα έτσι ώστε να αντέχει τη καταπόνηση από τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά 
τη χρήση του κάδου. 
Οι δυο πλάγιοι τροχοί θα διαθέτουν μοχλό ακινητοποίησης της περιστροφικής τους κίνησης, στον κάθετο 
άξονα τους, για σταθερή πορεία σε μια κατεύθυνση που θα ενεργοποιείται με απλό πάτημα.  
Το βάρος του κάδου θα πρέπει να είναι από 40 έως 45 κιλά περίπου και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 
χιλιοστά. 
Οι κάδοι θα είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση , απρόσβλητοι από οξέα, χημικές ουσίες και δεν θα υπάρχει 
κίνδυνος ανατροπής των από την θέση χρήσης τους. 
Θα πρέπει, επίσης, να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες 
καθώς και στις απότομες κλιματολογικές αλλαγές. 
Θα είναι ευκολοκαθαριζόμενοι και θα μπορούν να ανυψωθούν από ανυψωτικό μηχανισμό των ειδικών 
οχημάτων πλυντηρίων κάδων για να πλυθούν. 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα 
του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα εξής : 
 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 
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Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 ΛΙΤΡΩΝ  
 

O κάδος, χωρητικότητας 240 lit θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ πρέπει να φέρει 
δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ 200mm. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος, σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν 
αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της 
ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος 
από υψηλής αντοχής  γαλβανισμένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει 
εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. 
Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας 
τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 
Το καπάκι προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με ειδικούς συνδέσμους που είναι εφοδιασμένοι με 
χειρολαβές, τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του κατά την εκκένωση.  
Στο εμπρόσθιο τμήμα του επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για μεγαλύτερη σταθερότητα 
και ασφάλεια. 
Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό να 
αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός του 
(σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την 
καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. Η  
χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Το 
χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με  ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια 
ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου 
"χτένας". 
Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη 
ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων. 
Το βάρος των κάδων θα είναι 10-15 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 χιλιοστά. 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα χτένας. 
Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να 
πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή 
αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα 
του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα εξής : 
 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

4.  

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 1100 lt  

20 250,00 5.000,00 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 770 lt 

185 200,00 37.000,00 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 660 lt 

20 170,00 3.400,00 

4 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 240 lt  

75 45,00 3.375,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

48.77548.775,0

0 
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ΦΠΑ 23% 11.218,25 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.993,25 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 
133/2016  (ΑΔΑ: ΩΜ8ΕΩ1Ρ-ΝΕΦ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί 
και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή 
εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο                                                        (Απόφ. Αρ.189/2016  (Α.Δ.Α : 6ΞΖ6Ω1Ρ-

Ι67) 

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού της «Προμήθειας κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Καλλιθέας Δήμου Ρόδου, έτους 2016» 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.       

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.  

2/41761/26-05-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της 
Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/41761/26.05.2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 
προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου, πρόχειρου διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Καλλιθέας Δήμου Ρόδου, έτους 2016» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.  (κωδ. 20/7131.0007.0002), ως κάτωθι: 

 

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2016 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη διεξαγωγή 
δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας κάδων απορριμμάτων ΔΕ Καλλιθέας 

Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 20/7131.0007.0002)». 

 (Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

 

 Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 

2/41761/26-05-2016  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

1. Εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια «κάδων 

απορριμμάτων, έτους 2016 (κωδ.20/7131.0007.0002) της Δ.Ε. Καλλιθέας», προϋπολογιζόμενης αξίας 
60.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  
2. Όροι διαγωνισμού: 
2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 
τηλ: 22410-35445, την …………… ……/05/2016 και ώρα 09.00 πμ (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  
2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  
§ Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
§ Συνεταιρισμοί 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη προσφορά, 
με αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή 
αποκλεισμού, επίσης, από:  
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e. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο και με ισχύ 
για το έτος 2016.  

f. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 νόμιμα επικυρωμένη, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

g. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και 
τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

h. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να 
παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με αποκλειστικά δικά του έξοδα για 
ολόκληρη την ποσότητα ή και για επιμέρους παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή. Στη 
δήλωση αυτή θα αναφέρεται και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος ορίζεται αυστηρά σε σαράντα(40) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν τούτη καθοριστεί διαφορετικά με την έγγραφη σύμφωνη 
γνώμη και των δύο πλευρών. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δίδονται και σε απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση. 
2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή 
κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 2% της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς το ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/12/2016. Επίσης, και η ισχύς της προσφοράς θα έχει λήξη 
στις 31/12/2016. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα 
δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την κατακύρωση της προμήθειας 
θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές. Η σύμβαση καταρτίζεται 
βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Η οικονομική προσφορά θα είναι 
φτιαγμένη σε πρόγραμμα word όπως το υπόδειγμα του πίνακα της μελέτης του διαγωνισμού 
(ενδεικτικός προϋπολογισμός), και θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς. Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την 
Υπηρεσία η έγγραφη προσφορά. 
2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά σφραγισμένο,  
ο οποίος θα φέρει επακριβώς τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 

v Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
v Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που διενεργεί την 

προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

v Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 
v Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
v Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-

mail, κτλ). 
Οι ίδιες ενδείξεις θα υπάρχουν υποχρεωτικά και στους άλλους εσωτερικούς φακέλους. Προσφορές 
που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής: 

· Όλα τα δικαιολογητικά με τα αντίγραφά τους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. (όχι 
κλειστά σε εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται η προσκόμιση σε φάκελο με 
τίτλο «δικαιολογητικά συμμετοχής»). 

· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό φάκελο, με 
τίτλο «οικονομική προσφορά». 

· Οι τεχνικές προδιαγραφές(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, προδιαγραφές, τυχόν 
ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ), με αντίγραφο, των 
προκηρυχθέντων υλικών κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με τίτλο «τεχνική προσφορά». 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε 
από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η 
προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των προκηρυχθέντων 
υλικών, όρος που θα περιληφθεί και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα περιλαμβάνει και τις 
συμβατικές ποσότητες. Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν 
αποκλειστικά το μειοδότη προμηθευτή, ανεξάρτητα αν θα την προμηθευτεί ο Δήμος με μία(1) ή 
περισσότερες παραγγελίες.  
Η προσφορά θα δίνεται όπως ο πίνακας που υπάρχει στη μελέτη του διαγωνισμού(ενδεικτικός 
προϋπολογισμός) και αναφέρει ποσότητες, τιμές, κτλ. 
2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2016, αλλά η παράδοση 
των υλικών θα γίνει αυστηρά μέσα σε σαράντα(40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η 
κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν 
καθοριστεί στη μελέτη του διαγωνισμού.  
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Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο και αποκλειστικά για το σύνολο 
της προμήθειας. Αν έστω και ένα προϊόν δεν υπάρχει στην προσφορά τους, τούτη δεν θα γίνει 
αποδεκτή. 
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό του 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η 
εξέταση των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης 
προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές 
την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να 
γίνει και μέσω fax με απόδειξη. 
 

Σαν ανώτατο διάστημα παράδοσης όλης της αιτούμενης από το Δήμο ποσότητας, ορίζονται οι 
σαράντα(40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το μειοδότη προμηθευτή, ανεξάρτητα αν θα την 
προμηθευτεί ο Δήμος με μία (1) ή περισσότερες παραγγελίες.  
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης όλης της προμήθειας ή τμήματος αυτής, θα επιβάλλεται στον 
προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με το πέντε τοις χιλίοις(5ο/οο) για κάθε ημέρα επί της συνολικής αξίας των 

εκπροθέσμως παραδοθέντων ειδών. Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε(15) ημερών θα ακολουθήσει η 
διαδικασία της έκπτωσης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 
Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το 
ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το 
παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται σαν «παράβολα από κάθε αιτία». Τέλος για όσα, 
τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω 
Υπουργική Διάταξη. 
2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

§ σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

85100, Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των 
προσφορών και ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την 
Υπηρεσία).  

§ ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και την 
ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, 

Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και ποσότητας.  
 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να 
δημοσιευτεί σε μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,  βάση των άρθρων 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 
3858/2010(Νόμος Καλλικράτη).  
2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 
εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του 
άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε 
περίπτωση μετά την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών (έκδοση 
πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα 
που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος 
εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν 
ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα 
δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Τυχόν 
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 
σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια : 
Ø Τριάντα (30) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100,00 λίτρων 

Ø Εκατόν ογδόντα ενός (181) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 770,00 λίτρων  
Ø Δέκα (10) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660,00 λίτρων 

Ø Εβδομήντα πέντε (75) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240,00 λίτρων  
Οι προαναφερόμενοι κάδοι θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε μηχανικές καταπονήσεις (κτυπήματα, 
κρούσεις, πτώσεις), επιδράσεις περιβάλλοντος (ήλιος, βροχή, γενικά καιρικές συνθήκες), χημικές 
μεταβολές-αντιδράσεις και να εξασφαλίζουν υγιεινή και στεγανή αποθήκευση των οικιακών στερεών 
αποβλήτων. 
Τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται οι πλαστικοί κάδοι (κυρίως σώμα, καπάκι) θα είναι 
κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μονομπλόκ ή πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και προερχόμενα 
από συμπαγή χύτευση της πλαστικής ύλης υπό πίεση. Πρέπει επίσης οι εσωτερικές και οι εξωτερικές τους 
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επιφάνειες να είναι λείες και χωρίς καμία ρωγμή. Το καπάκι πρέπει να στηρίζεται πάνω στο κυρίως σώμα 
και να καλύπτει όλο το άνοιγμα, έτσι ώστε να μην εισχωρεί μέσα στον κάδο το νερό της βροχής. 
Οι κάδοι πρέπει να είναι τροχήλατοι, για την εύκολη μεταφορά και το άδειασμα τους από το προσωπικό 
καθαριότητας του Δήμου. Ο μηχανισμός κίνησης τους πρέπει να είναι υψηλής αντοχής. Επίσης πρέπει να 
είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να αγκιστρώνονται, να ανυψώνονται και να ανατρέπονται εύκολα στα 
οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 59.993,25 € με Φ.Π.Α. 23%.  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

Αντικείμενο προμήθειας 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια: 
Ø Τριάντα (30) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100,00 λίτρων 

Ø Εκατόν ογδόντα ενός (181) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 770,00 λίτρων  
Ø Δέκα (10) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660,00 λίτρων 

Ø Εβδομήντα πέντε (75) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240,00 λίτρων  
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 
α) από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ                  – υπουργική 
απόφαση 11389/93) 
β) από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06)   και  
γ) το Νόμο 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

Γενικά χαρακτηριστικά - περιγραφή 

Οι προς προμήθεια κάδοι θα πρέπει να έχουν τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά που να είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  1100 ΛΙΤΡΩΝ  
Οι  κάδοι μηχανικής αποκομιδής  πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής,  και να  ακολουθούν τα 
ευρωπαϊκά  STANDARTS ΕΝ 840-2, 5, 6  και να είναι ικανοί να δεχθούν σύμμεικτα απορρίμματα . 
Η χωρητικότητα του κάδου  πρέπει να  είναι  1100  λίτρα (+5%) 

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα 
του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε  να αποφεύγεται η 
παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει  δύο 
κυλινδροειδείς σωλήνες για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του 
απορριμματοφόρου (βραχίονες). Θα πρέπει να  είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα 
τύπου κτένας. 
Ο κάδος επίσης θα πρέπει να  φέρει τις απαραίτητες  χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για 
την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 
Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων 
έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π).  
Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό 
πίεση (INJECTION) από  πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με  ειδικούς σταθεροποιητές έναντι 
πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από  πρωτογενές υλικό.  
Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές 
μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 
Το υλικό εκχυόμενο  να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 
Το βάρος του κάδου  πρέπει να είναι 50,00-55,00 κιλά και το πάχος του σώματος 6,00 χιλιοστά. 
Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και 
ποιότητας διαμέτρου περίπου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 
360

ο
 έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς 

χώρους. 
Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται με 
τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά 
φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 
Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς 
που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι . 
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή των υγρών 
μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό καπάκι  και να  έχει απόλυτη 
στεγανότητα. 
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Επί ποινή αποκλεισμού το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά μέσω πλαστικών 
ανθεκτικών μεντεσέδων που είναι ενσωματωμένοι στον κορμό με ειδικές βίδες και αυτό δίνει την 
δυνατότητα σε περίπτωση σπασίματος του μεντεσέ να μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να αχρηστευθεί ο 
κάδος. Να ανοίγει και  να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά 
ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. 
Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να 
πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή 
αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα 
του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα εξής : 

4. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

6. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου. 
Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  770 ΛΙΤΡΩΝ  
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα 
STANDARDS ΕN 840-2/5/6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά υλικά. 
Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 770 λίτρα (+5%) 

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα 
του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η 
παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωμένοι 
δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό 
εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου 
να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας. 
Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη 
μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 
Όλα τα πλαστικά τμήματα που πρέπει να είναι  μονομπλόκ (κυρίως σώμα, κ.λ.π) των κάδων αυτών πρέπει 
να έχουν κατασκευαστεί με  συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση 
(INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι 
πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 
Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 
κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 
Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 
Το βάρος του κάδου  θα είναι 40-47 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 χιλιοστά. 
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και 
ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360 έτσι 
ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. 
Ο κάθε τροχός να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και να συνδέεται με τον 
κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά 
φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 
Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δύο τροχούς 
που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα με το πόδι.  
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα για την εκροή 
των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και έχει 
απόλυτη στεγανότητα. 
Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς "πείρους", να ανοίγει και  να 
κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για 
να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και χτένας. 
Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να 
πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή 
αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα 
του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα εξής : 

4. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

6. ΕΤΟΣ 2016 
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Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου. 
Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  660 ΛΙΤΡΩΝ  
Θα είναι τροχήλατοι , χωρητικότητας τουλάχιστον 660 λίτρων (+5%) κατάλληλοι να μπορούν ανυψωθούν 
από σύγχρονο ανυψωτικό μηχανισμό με διεθνείς προδιαγραφές ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος στα 
απορριμματοφόρα αυτ/τα, θα είναι μεγάλης αντοχής κατασκευασμένοι κατάλληλα για ασφαλή και υγιεινή 
αποθήκευση οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων. Θα ακολουθούν τα STANDARDS EN 840-2/5/6 

και θα αποτελούνται από: 
Το κυρίως σώμα (κορμό) που θα είναι κατασκευασμένο και ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να 
ανυψωθεί ο κάδος από συγχρόνους ανυψωτικούς μηχανισμούς χωρίς να υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης 
των πλευρικών τοιχωμάτων του τα οποία θα πρέπει ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα. 
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους θα είναι ακλόνητα στερεωμένοι 
δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από το μηχανισμό εκκένωσης 
κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι 
δυνατή η ανύψωσή του και με το ανυψωτικό μηχανισμό τύπου κτένας.  
Το σκέπασμα (καπάκι) θα είναι πλαστικό επίπεδο και θα συνδέεσαι στον κορμό του κάδου με δυο ειδικά 
έδρανα στήριξης στα πλευρικά τοιχώματα του κάδου ώστε να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την 
τοποθέτηση των απορριμμάτων. Θα πρέπει να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε 
καταπονήσεις και χτυπήματα.  
Οπή καθαρισμού που θα βρίσκεται στον πυθμένα του κάδου για την εκροή των υγρών μετά τον 
καθαρισμό του κάδου. Η οπή θα πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να έχει απόλυτη στεγανότητα. 
Το γέμισμα του κάδου με απορρίμματα θα γίνεται απλά, πρακτικά και κατά το δυνατόν αθόρυβα με το 
άνοιγμα του καπακιού, από ειδικά διαμορφωμένες, ενισχυμένες πάνω σ' αυτό εύχρηστες χειρολαβές. 
Οι κάδοι θα είναι εφοδιασμένοι, για άνετο και εύκολο χειρισμό κατά την τροχήλατη μετακίνηση τους, με 
χειρολαβές στον κυρίως κορμό τους κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης. 
Το στόμιο στο κάτω μέρος θα είναι ερμητικά κλειστό με πλαστική η μεταλλική τάπα. 
Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό πρωτογενές υλικό, κατάλληλα διαμορφωμένο με 
νευρώσεις και  με ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου, που θα εγγυάται μεγάλη 
ανθεκτικότητα και σταθερότητα στους κάδους .  Οι κάδοι θα είναι ειδικά μελετημένοι στο σχήμα ,στις 
διαστάσεις, στο μέγεθος, στο βάρος και κατασκευασμένοι πάνω σε διεθνή αναγνωρισμένα ΣΤΑΝΤΑΡ  
έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σύστημα μηχανικής αποκομιδής και να ανυψωθούν από 
ειδικές υποδοχές, από συγχρόνους ανυψωτικούς μηχανισμούς. 
Θα διαθέτουν τέσσερις ανεξάρτητους, κατάλληλης διαμέτρου αθόρυβους και μεγάλης αντοχής τροχούς, 
από συμπαγές ελαστικό άριστης ποιότητας, που θα είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση τους. 
Κάθε τροχός θα πραγματοποιεί δυο κινήσεις, μια στον οριζόντιο άξονα (με περιστροφή 360ο) και μια 
στον κάθετο άξονα έτσι ώστε να αντέχει τη καταπόνηση από τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά 
τη χρήση του κάδου. 
Οι δυο πλάγιοι τροχοί θα διαθέτουν μοχλό ακινητοποίησης της περιστροφικής τους κίνησης ,στον κάθετο 
άξονα τους, για σταθερή πορεία σε μια κατεύθυνση που θα ενεργοποιείται με απλό πάτημα.  
Το βάρος του κάδου θα πρέπει να είναι από 40 έως 45 κιλά περίπου και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 
χιλιοστά. 
Οι κάδοι θα είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση , απρόσβλητοι από οξέα, χημικές ουσίες και δεν θα υπάρχει 
κίνδυνος ανατροπής των από την θέση χρήσης τους. 
Θα πρέπει, επίσης, να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες 
καθώς και στις απότομες κλιματολογικές αλλαγές. 
Θα είναι ευκολοκαθαριζόμενοι και θα μπορούν να ανυψωθούν από ανυψωτικό μηχανισμό των ειδικών 
οχημάτων πλυντηρίων κάδων για να πλυθούν. 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα 
του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα εξής : 
4. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

6. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 ΛΙΤΡΩΝ  
O κάδος, χωρητικότητας 240 lit θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ πρέπει να φέρει 
δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ 200mm. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος, σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν 
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αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της 
ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος 
από υψηλής αντοχής  γαλβανισμένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει 
εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. 
Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας 
τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 
Το καπάκι προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με ειδικούς συνδέσμους που είναι εφοδιασμένοι με 
χειρολαβές, τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του κατά την εκκένωση.  
Στο εμπρόσθιο τμήμα του επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για μεγαλύτερη σταθερότητα 
και ασφάλεια. 
Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό να 
αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός του 
(σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την 
καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. Η  
χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Το 
χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με  ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια 
ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου 
"χτένας". 
Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη 
ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων. 
Το βάρος των κάδων θα είναι 10-15 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 χιλιοστά. 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα χτένας. 
Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να 
πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή 
αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα 
του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα εξής : 
 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 1100 lt  

30 250,00 7.500,00 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 770 lt 

181 200,00 36.200,00 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 660 lt 

10 170,00 1.700,00 

4 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 240 lt  

75 45,00 3.375,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 48.775,00 

ΦΠΑ 23% 11.218,25 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.993,25 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 
133/2016  (ΑΔΑ: ΩΜ8ΕΩ1Ρ-ΝΕΦ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί 
και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή 
εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο                                                        (Απόφ. Αρ.190/2016  (Α.Δ.Α : Ψ43ΥΩ1Ρ-

ΞΔ3) 
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Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Ρόδου, έτους 
2016».   

Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/33434/05-05-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/33434/05-05-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα:  Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής, 
για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας δε Ρόδου, έτους 2016». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας δε Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.10/6635.0001.0001)» 

 

Στη Ρόδο στις 28 Απριλίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 

της «προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας δε Ρόδου(κωδ. 10/6635.0001.0001), έτους 2016», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με 

την απόφαση 89/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 901/2016 Απόφαση του 

Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 12/04/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/27308/2016. Είχε 

προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την 

ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 84/2016 του ΔΣ για την έγκριση της προμήθειας και της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το 

νόμο.  

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών 

την  09η
 πρωινή στις 28/04/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά οι εταιρείες:  

1. ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ 

2. ΑΓΓΟΥΡΑΣ-ΦΕΣΣΑΚΗΣ ΑΕ 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09η
 πρωινή στις 28/04/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών. Οι 

προμηθευτές είχαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη( 

υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και 
σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, οι ανωτέρω εταιρείες να προκριθούν στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. Σε αυτό το στάδιο δεν 

υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους διαγωνιζόμενους. 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 

ημέρα. Τα ζητούμενα προιόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχαν οι 

διαγωνιζόμενοι, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, 

καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και 
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ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο 

(άνοιγμα των οικονομικών προσφορών). Σε αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους 

διαγωνιζόμενους. 

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

 

· Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ έδωσε προσφορά για την ομάδα 2(σακούλες 

απορριμμάτων) και προσέφερε συνολική τιμή 17.215 ευρώ άνευ φπα ή 21.174,45 ευρώ με φπα 

23%. 

· Η εταιρεία ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤ-ΦΕΣΣΑΚΗΣ ΑΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έδωσε προσφορά για όλες τις 

ομάδες του διαγωνισμού και πιο συγκεκριμένα: 

1. Για την ομάδα 1 έδωσε συνολική προσφορά 12.526 ευρώ άνευ φπα. 

2. Για την ομάδα 2 έδωσε συνολική προσφορά 17.190 ευρώ άνευ φπα. 

3. Για την ομάδα 3 έδωσε συνολική προσφορά 12.540 ευρώ άνευ φπα. 

4. Για την ομάδα 4 έδωσε συνολική προσφορά 3.072 ευρώ άνευ φπα. 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
4. Να κάνει δεκτές τις προσφορές των συμμετεχόντων εταιρειών, καθώς αυτές είναι κατά είδος, 

αλλά και στο σύνολο χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προυπολογισμό της μελέτης.  

5. Να ανακηρύξει μειοδότη και να κατακυρώσει το σύνολο της προμήθειας ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας της δε Ρόδου  στην εταιρεία ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤ-ΦΕΣΣΑΚΗΣ ΑΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  

με αφμ: 099868384 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

α/α Περιγραφή  Μον. 
μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Αρωματικό χώρου σε σπρέι 300 ml τεμ  

 

  

2 Σαπουνάκι χεριών 17 γραμμ τεμ  

 

  

3 Υγρό καθαρισμού τζαμιών με 

ψεκαστήρα, 500 ml 

τεμ 1000 1,40 1400 

4 Βουρτσάκι τουαλέτας με βάση τεμ  

 

  

5 Βουρτσάκι τουαλέτας(πιγκάλ), άνευ 

βάσης 

τεμ    

6 Γάντια κουζίνας κίτρινα, ελαστικά 

διάφορα μεγέθη 

ζεύγος 400 0,70 280 

7 Εντομοκτόνο σπρέι για μύγες και 

κουνούπια 300 ml 

τεμ    

8 Κατσαριδοκτόνο σπρέι 300 ml τεμ    

9 Καλαθάκι απορριμμάτων πλαστικό 

35χ30cm 

τεμ    

10 Κοντάρι μεταλλικό επαγγελματικής 

σφουγγαρίστρας 

τεμ 20 3,80 76 

11 Κρεμοσάπουνο χεριών αρωματικό με 

βαλβίδα, 300 ml 

τεμ 800 1,50 1200 

12 Κουβάδες απορριμμάτων με πόδι 

μεγέθους 60χ25cm 

τεμ 10 40 400 

13 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη, τεμ 8 75 600 
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επαγγελματικός, με ρόδες, με ύψος 

τουλάχιστον 60 cm και 30 cm 

πλάτος, 25 λίτρων περίπου 

 

14 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη 

12 λίτρων 

τεμ    

15 Πετσετάκι απορροφητικό γενικής 

χρήσης 30χ30 

τεμ 2000 0,82 1640 

16 Σκούπα ψάθινη με ξύλινο κοντάρι τεμ 400 

 

3,50 1400 

17 Σκούπα πλαστική με κοντάρι 

μεταλλικό ή ξύλινο 

τεμ 300 1,70 510 

18 Σφουγγαράκια κουζίνας διπλής 

επιφάνειας(απορροφητική και 

σκληρή) 

τεμ 2500 0,22 550 

19 Σφουγγαρίστρα γίγας επαγγελματική 

με κορδόνι 40 cm μήκος 

τεμ    

20 Σφουγγαρίστρα απλή, 

απορροφητική, με κορδόνι ή κρόσι-

πετσετάκι 23cm τουλάχιστον  

τεμ 400 1,30 520 

21 Φαράσια πλαστικά τεμ  

 

  

22 Σκούπα γκαζόν ρυθμιζόμενη τεμ - - - 

 

23 Ράδα τζαμιών κομπλέ με διπλή όψη 

και με σφουγγαράκι 

τεμ - - - 

24 Αφαιρετικό μελάνης με ψεκαστήρα 

500 ml 

τεμ    

25 Ανταλλακτικό κρεμοσάπουνο χεριών 

4 lt 

τεμ 300 4,20 1260 

26 Ανταλλακτικό βρεκτήρα για ράδα 

τζαμιών 

τεμ    

27 Ανταλλακτικό λάστιχου για ράδα 

τζαμιών 

τεμ    

28 Συρματάκια κουζίνας σε φωλιά 

ανοξείδωτα, ‘τύπου nana’ σε κουτάκι 

τεμ 200 0,60 120 

29 Συρματάκια κουζίνας γαλβανιζέ τεμ  

 

  

30 Φιαλάκια υγραερίου 190 γραμμ 

ανταλλακτικά 

τεμ    

31 Γάντια μιας χρήσης πλαστικά 

διάφορα μεγέθη (κουτί 100 

τεμαχίων) 

τεμ 200 3,70 740 

32 Γάντια εργασίας δερμάτινα διάφορα 

μεγέθη 

ζεύγος    

33 Αλάτι για αποσκλήρυνση νερού σε 

ταμπλέτες-NaCL (σακί 25 κιλών) 

τεμ    

34 Βάση κρεμοσάπουνου χεριών για 

τοποθέτηση σε τοίχο, με κουμπί 

απελευθέρωσης ρευστού 

τεμ    

35 Υγρό καθαρισμού τζαμιών  

4 λίτρων 

 

τεμ 200 3,30 660 

36 Υγρό καθαρισμού πιάτων και 

σκευών 4 λίτρων 

 

τεμ 300 3,90 1170 
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40 Φαράσι με κοντάρι 

 

τεμ    

41 Κατσαριδοκτόνο άοσμο mec 

 

τεμ    

42 Πατάκια εισόδου αντιολισθητικά 

60χ90  

τεμ    

43 Σετ αδιάβροχο (παντελόνι και 

μπουφάν)  

 

τεμ    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 

12.526 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

α/α Περιγραφή  Μον. 
μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Σακούλες απορριμμάτων 

ενισχυμένες γίγας, 80χ110cm,  

τουλάχιστον 9 σακούλες/κιλό 

κιλό 10.000 1,20 12.000 

2 Σακούλες απορριμμάτων για 

καλαθάκια 45χ45cm 

κιλό 500 1,98 990 

3 Τσάντες νάιλον, με χούφτα, 40άρα κιλό    

4 Τσάντες νάιλον με χούφτα 60άρα κιλό    

5 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι 

άσπρες), 80χ110cm, τουλάχιστον 11 

σακούλες/κιλό 

κιλό 2000 1,20 2400 

6 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι 

άσπρες), 60χ80cm, τουλάχιστον 13 

σακούλες/κιλό 

κιλό 1500 1,20 1.800 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

17.190 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

α/α περιγραφή Μον. 
μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Αποσμίνη υγρό συσκ. 425 ml τεμ 300 2,90 870 

2 Υγρό απολυμαντικό τουαλέτας με 

άρωμα, τύπου ‘παπί’, 750 ml 

τεμ    

3 Αποφρακτικό τουαλέτας υγρής 

μορφής, 1 λίτρου 

τεμ    

4 Υγρό γενικού καθαρισμού-

πατώματος, 4 λίτρων 

Τεμ  

4 λίτρ 

400 3,30 1320 

5 Υδροχλωρικό οξύ (άκουα φόρτε) 

υγρής μορφής, 500 ml 

τεμ    

6 Χλωρίνη 4 λίτρων Τεμ 4 λίτρ. 500 2,50 1250 

7 Υγρό καθαρισμού-απολύμανσης 

κάδων 10 lt 

τεμ    

8 Χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων τεμ 500 3,20 1600 

9 Wc block 40 gr, ανταλλακτικό τεμ    

10 Γάντια εργασίας δερμάτινα βαρέου 

τύπου 

ζεύγος 5000 1,50 7500 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 

12.540 

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΛΠ 

α/α περιγραφή Μον. 
μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιμο 

στο χέρι συσκ. 450 γραμμ 

τεμ 100 1,10 110 

2 Απορρυπαντικό υγρό πιάτων και 

σκευών (λάντζας) 500 ml 

τεμ 600 1,30 780 

3 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων  

5 λίτρων 

τεμ 15 14 210 

4 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων 20 

λίτρων 

τεμ    

5 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 

σε σκόνη 15 κιλών 

τεμ 20 22 440 

6 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων υγρό 

4 λίτρων 

τεμ 40 3,80 152 

7 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων υγρό 

13 λίτρων 

τεμ    

8 Καθαριστικό υγρό για τα άλατα 

πλυντηρίου 1 λίτρου 

τεμ    

9 Καθαριστικό υγρό για τα άλατα 

πλυντηρίου 5 λίτρων 

τεμ    

10 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου 

πιάτων 13 λίτρων 

τεμ    

11 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου 

πιάτων 4 λίτρων 

τεμ 200 6,00 1200 

12 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 5 λίτρων τεμ 10 

 

9 90 

13 Ταμπλέτες απορρυπαντικού 

πλυντηρίου πιάτων 

τεμ 500 0,18 90 

14 Αφαιρετικό αλάτων 500ml τεμ    

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 

3.072 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 45.328 

ΦΠΑ 23% 10.425,44 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 55.753,44 

 

8. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι 

όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

9. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) έτος από την υπογραφή 

της. 

10.  Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

11. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη 

και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

12. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα.»  

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 
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Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/33434/05-05-2016 δια της οποίας 
κοινοποιείται το, από 28/04/2016, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια «Ειδών Υγιεινής και Καθαριότητας Δ.Ε Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 10-

6635.0001.0001)»,  
 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για το σύνολο της προμήθειας των ειδών 
υγιεινής και καθαριότητας της Δ.Ε Ρόδου  στην εταιρεία ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤ-ΦΕΣΣΑΚΗΣ ΑΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ  με ΑΦΜ: 099868384 με τιμή συνολικά 45.328,00 € ήτοι με ΦΠΑ 23%  55.753,44€ ως κάτωθι: 
 

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

α/α Περιγραφή  Μον. 
μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Αρωματικό χώρου σε σπρέι 300 ml τεμ  

 

  

2 Σαπουνάκι χεριών 17 γραμμ τεμ  

 

  

3 Υγρό καθαρισμού τζαμιών με 

ψεκαστήρα, 500 ml 

τεμ 1000 1,40 1400 

4 Βουρτσάκι τουαλέτας με βάση τεμ  

 

  

5 Βουρτσάκι τουαλέτας(πιγκάλ), άνευ 

βάσης 

τεμ    

6 Γάντια κουζίνας κίτρινα, ελαστικά 

διάφορα μεγέθη 

ζεύγος 400 0,70 280 

7 Εντομοκτόνο σπρέι για μύγες και 

κουνούπια 300 ml 

τεμ    

8 Κατσαριδοκτόνο σπρέι 300 ml τεμ  

 

  

9 Καλαθάκι απορριμμάτων πλαστικό 

35χ30cm 

τεμ    

10 Κοντάρι μεταλλικό επαγγελματικής 

σφουγγαρίστρας 

τεμ 20 3,80 76 

11 Κρεμοσάπουνο χεριών αρωματικό με 

βαλβίδα, 300 ml 

τεμ 800 1,50 1200 

12 Κουβάδες απορριμμάτων με πόδι 

μεγέθους 60χ25cm 

τεμ 10 40 400 

13 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη, 

επαγγελματικός, με ρόδες, με ύψος 

τουλάχιστον 60 cm και 30 cm 

πλάτος, 25 λίτρων περίπου 

τεμ 

 

8 75 600 

14 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη 

12 λίτρων 

τεμ    

15 Πετσετάκι απορροφητικό γενικής 

χρήσης 30χ30 

τεμ 2000 0,82 1640 

16 Σκούπα ψάθινη με ξύλινο κοντάρι τεμ 400 

 

3,50 1400 

17 Σκούπα πλαστική με κοντάρι τεμ 300 1,70 510 
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μεταλλικό ή ξύλινο 

18 Σφουγγαράκια κουζίνας διπλής 

επιφάνειας(απορροφητική και 

σκληρή) 

τεμ 2500 0,22 550 

19 Σφουγγαρίστρα γίγας επαγγελματική 

με κορδόνι 40 cm μήκος 

τεμ    

20 Σφουγγαρίστρα απλή, 

απορροφητική, με κορδόνι ή κρόσι-

πετσετάκι 23cm τουλάχιστον  

τεμ 400 1,30 520 

21 Φαράσια πλαστικά τεμ  

 

  

22 Σκούπα γκαζόν ρυθμιζόμενη τεμ - - - 

 

23 Ράδα τζαμιών κομπλέ με διπλή όψη 

και με σφουγγαράκι 

τεμ - - - 

24 Αφαιρετικό μελάνης με ψεκαστήρα 

500 ml 

τεμ    

25 Ανταλλακτικό κρεμοσάπουνο χεριών 

4 lt 

τεμ 300 4,20 1260 

26 Ανταλλακτικό βρεκτήρα για ράδα 

τζαμιών 

τεμ    

27 Ανταλλακτικό λάστιχου για ράδα 

τζαμιών 

τεμ    

28 Συρματάκια κουζίνας σε φωλιά 

ανοξείδωτα, ‘τύπου nana’ σε κουτάκι 

τεμ 200 0,60 120 

29 Συρματάκια κουζίνας γαλβανιζέ τεμ  

 

  

30 Φιαλάκια υγραερίου 190 γραμμ 

ανταλλακτικά 

τεμ    

31 Γάντια μιας χρήσης πλαστικά 

διάφορα μεγέθη (κουτί 100 

τεμαχίων) 

τεμ 200 3,70 740 

32 Γάντια εργασίας δερμάτινα διάφορα 

μεγέθη 

ζεύγος    

33 Αλάτι για αποσκλήρυνση νερού σε 

ταμπλέτες-NaCL (σακί 25 κιλών) 

τεμ    

34 Βάση κρεμοσάπουνου χεριών για 

τοποθέτηση σε τοίχο, με κουμπί 

απελευθέρωσης ρευστού 

τεμ    

35 Υγρό καθαρισμού τζαμιών  

4 λίτρων 

 

τεμ 200 3,30 660 

36 Υγρό καθαρισμού πιάτων και 

σκευών 4 λίτρων 

 

τεμ 300 3,90 1170 

40 Φαράσι με κοντάρι 

 

τεμ    

41 Κατσαριδοκτόνο άοσμο mec 

 

τεμ    

42 Πατάκια εισόδου αντιολισθητικά 

60χ90  

τεμ    

43 Σετ αδιάβροχο (παντελόνι και 

μπουφάν)  

 

τεμ    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 12.526 
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ΟΜΑΔΑ 2: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

α/α Περιγραφή  Μον. 
μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Σακούλες απορριμμάτων 

ενισχυμένες γίγας, 80χ110cm,  

τουλάχιστον 9 σακούλες/κιλό 

κιλό 10.000 1,20 12.000 

2 Σακούλες απορριμμάτων για 

καλαθάκια 45χ45cm 

κιλό 500 1,98 990 

3 Τσάντες νάιλον, με χούφτα, 40άρα 

 

κιλό    

4 Τσάντες νάιλον με χούφτα 60άρα 

 

κιλό    

5 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι 

άσπρες), 80χ110cm, τουλάχιστον 11 

σακούλες/κιλό 

κιλό 2000 1,20 2400 

6 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι 

άσπρες), 60χ80cm, τουλάχιστον 13 

σακούλες/κιλό 

κιλό 1500 1,20 1.800 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

17.190 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

α/α περιγραφή Μον. 
μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Αποσμίνη υγρό συσκ. 425 ml τεμ 300 

 

2,90 870 

2 Υγρό απολυμαντικό τουαλέτας με 

άρωμα, τύπου ‘παπί’, 750 ml 

τεμ    

3 Αποφρακτικό τουαλέτας υγρής 

μορφής, 1 λίτρου 

τεμ    

4 Υγρό γενικού καθαρισμού-

πατώματος, 4 λίτρων 

Τεμ  

4 λίτρ 

400 3,30 1320 

5 Υδροχλωρικό οξύ (άκουα φόρτε) 

υγρής μορφής, 500 ml 

τεμ    

6 Χλωρίνη 4 λίτρων Τεμ 4 λίτρ. 500 

 

2,50 1250 

7 Υγρό καθαρισμού-απολύμανσης 

κάδων 10 lt 

τεμ    

8 Χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων τεμ 500 

 

3,20 1600 

9 Wc block 40 gr, ανταλλακτικό τεμ  

 

  

10 Γάντια εργασίας δερμάτινα βαρέου 

τύπου 

 

ζεύγος 5000 1,50 7500 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 

12.540 
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ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΛΠ 

α/α περιγραφή Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιμο 

στο χέρι συσκ. 450 γραμμ 

τεμ 100 1,10 110 

2 Απορρυπαντικό υγρό πιάτων και 

σκευών (λάντζας) 500 ml 

τεμ 600 1,30 780 

3 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων  

5 λίτρων 

τεμ 15 14 210 

4 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων 20 

λίτρων 

τεμ    

5 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 

σε σκόνη 15 κιλών 

τεμ 20 22 440 

6 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων υγρό 

4 λίτρων 

τεμ 40 3,80 152 

7 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων υγρό 

13 λίτρων 

τεμ    

8 Καθαριστικό υγρό για τα άλατα 

πλυντηρίου 1 λίτρου 

τεμ    

9 Καθαριστικό υγρό για τα άλατα 

πλυντηρίου 5 λίτρων 

τεμ    

10 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου 

πιάτων 13 λίτρων 

τεμ    

11 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου 

πιάτων 4 λίτρων 

τεμ 200 6,00 1200 

12 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 5 λίτρων τεμ 10 

 

9 90 

13 Ταμπλέτες απορρυπαντικού 

πλυντηρίου πιάτων 

τεμ 500 0,18 90 

14 Αφαιρετικό αλάτων 500ml τεμ    

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 

3.072 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 45.328 

ΦΠΑ 23% 10.425,44 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 55.753,44 

 

και  
Γ) εγκρίνονται επίσης τα κάτωθι: 
 

· Η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο προμηθευτή θα γίνει με το ισχύον ποσοστό του ΦΠΑ.  

· Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

· Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

· Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

· Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

· Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα.»  
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ΘΕΜΑ 12ο                                                        (Απόφ. Αρ.191/2016  (Α.Δ.Α : ΩΗΙΑΩ1Ρ-

Θ35) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του  πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, 
Αρχαγγέλου, έτους 2016».   

Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/41775/26-05-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/41775/26-05-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«Θέμα :   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 
«καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, έτους 2016».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για 
τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «καθαρισμός 

παραλιών των Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, έτους 2016(κωδ. 30-6262.0004)». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

                                                         

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «καθαρισμός 

παραλιών των Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, έτους 2016(κωδ. 30-6262.0004)» 

 

Στα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ρόδου  σήμερα 26 Μαΐου  2016, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9η

 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η οποία συγκροτήθηκε με 
την  αριθμ. 450/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού 
«καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, έτους 2016» αποτελούμενη από 
τους: 
  

1. Μαράκα Ελένη, πρόεδρος 

2. Κρητικού – Λαμπράκη Άννα, μέλος 

3. Κακάκη Υπακοή, μέλος 

           

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του  δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη μειοδότη για την «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, έτους 2016», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.800,00 ευρώ, με ΦΠΑ, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη 
του με την απόφαση 145/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1343/2016 Απόφαση 
του Δημάρχου και δόθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων 
στις 19/05/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/38606/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση 
της πίστωσης των κωδικών με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της περίληψης διακήρυξης είχε σαν  αποτέλεσμα την λήξη 
επίδοσης των προσφορών την  9η

 πρωινή στις 26/05/2016,  προσήλθαν  να καταθέσουν προσφορά οι εξής 
εταιρίες: 
 

1. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 

3. Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (9η
 πρωινή στις 26/05/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους των προσφορών των συμμετεχόντων όπου διαπίστωσε ότι  
οι εταιρείες ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν είχαν τον επαρκή 
μηχανολογικό εξοπλισμό που όριζε η διακήρυξη και πιο συγκεκριμένα: 
Ο ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ προσκόμισε άδεια ακτοκαθαριστή μόνο για ένα μηχάνημα, ενώ για το δεύτερο που 
ζητούσε η διακήρυξη, είχε άδεια αγροτικού μηχανήματος. Επίσης ενώ η διακήρυξη ζητούσε «προωθητή 
γαιών ερπυστριοφόρο ιποδύμαμης από 70 μέχρι 100hp» αυτός κατάθεσε προσφορά για προωθητή γαιών 
ερπυστριοφόρο ιποδύμαμης 120hp. 

Η εταιρεία Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. προσκόμισε προσφορά αντί για «προωθητή γαιών 
ερπυστριοφόρο ιποδύμαμης από 70 μέχρι 100hp», φορτωτή εκσκαφέα. Επίσης αντί για φορτηγό με γάτζο 
κατάθεσε προσφορά για φορτηγό χωρίς γάτζο.  
Κατόπιν τούτου, οι εν λόγο εταιρείες δεν περνάνε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 
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Η επιχείρηση ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  είχε όλα τα δικαιολογητικά που όριζε η 
διακήρυξη καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό με αποτέλεσμα να περάσει στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς: 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
23% 

ΈΚΠΤΩΣΗ % 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ   

27.196,20 33.451,33 13% 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
Α) Να γίνει δεκτή η προσφορά της επιχείρησης ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ καθώς είναι 
χαμηλότερη από την τιμή της μελέτης και τις τιμές που δόθηκαν για παρόμοιο διαγωνισμό το έτος 2015 
(ενδεικτικός προϋπολογισμός 52.200,00 ευρώ με ΦΠΑ, τιμή προσφοράς με ΦΠΑ 51.678,00 - μειοδότης 
ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ) . 
Β) Να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας του συγκεκριμένου διαγωνισμού στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  ως μειοδότης με τιμή έκπτωσης 13% ήτοι με ΦΠΑ 23%, 33.451,33€». 
 

 (Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, αναφέρει στα μέλη της Επιτροπής ότι το ενδεικτικό ποσό του 
προϋπολογισμού της μελέτης 27.196,20 €  άνευ ΦΠΑ θα πρέπει να μειωθεί κατά 50% διότι ενόψει  της 
νέας Τουριστικής περιόδου κάποιες παραλίες έχουν ήδη καθαριστεί από ιδιώτες επιχειρηματίες ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων παρακείμενες στον αιγιαλό. 
 

Αμέσως μετά καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της οικονομικής επιτροπής, η οποία έχει θα γραφτεί 
αυτούσια στο πρακτικό της 10

ης
 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου. 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/41775/26-05-2016 δια της 

οποίας κοινοποιείται το, από 28/04/2016, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

· Την προφορική πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία,  
(Με αρνητική ψήφο του κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και της κας Ατσίδη Ελπίδας) 

 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την παροχή υπηρεσίας «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, 
έτους 2016», μειωμένο το ποσό του προϋπολογισμού της αρχικής μελέτης κατά 50%. 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού με προϋπολογισμό μειωμένο κατά 50% της 
αρχικής μελέτης, των υπηρεσιών στην εταιρεία «ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ»  ως 
μειοδότης με τιμή έκπτωσης 13%. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο                                                        (Απόφ. Αρ.192/2016  (Α.Δ.Α : ΩΑΙ0Ω1Ρ-

ΖΦΝ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του  δημόσιου πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου, έτους 2016».   

Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/41743/26-05-2016) 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/41743/26-05-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το από 23/05/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  
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     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής, 
για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού παραλιών 

Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «προμήθεια εξοπλισμού παραλιών Δήμου 

Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.30/7135.0030)» 

 

Στη Ρόδο στις 23 Μαΐου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 
επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της ΟΕ και η 
οποία απαρτίζεται από τους:  
1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 
2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
της «προμήθειας εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου(κωδ.30/7135.0030), της ΔΕ Ρόδου, έτους 2016», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με 
την απόφαση 148/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1278/2016 Απόφαση του 
Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 12/05/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/35559/2016. Είχε 
προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την 
ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 221/2016 του ΔΣ για την έγκριση της προμήθειας και της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το 
νόμο.  
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών 
την  09η

 πρωινή στις 23/05/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά οι εταιρείες:  
1. ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

3. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09η
 πρωινή στις 23/05/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών. Οι 
προμηθευτές είχαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη( 
υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και 
σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, οι ανωτέρω εταιρείες να προκριθούν στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. Σε αυτό το στάδιο δεν 

υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους διαγωνιζόμενους. 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 
ημέρα. Τα ζητούμενα προιόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχαν οι 
διαγωνιζόμενοι, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, 
καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και 
ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο 
(άνοιγμα των οικονομικών προσφορών). Σε αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους 

διαγωνιζόμενους. 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 
περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

4. Η εταιρεία ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ έδωσε προσφορά για το ζητούμενο υλικό 2, 
με συνολική τιμή 5.733 ευρώ άνευ φπα. 

5.  Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ έδωσε προσφορά για το ζητούμενο υλικό 1, με 
συνολική τιμή 5.220 ευρώ άνευ φπα. 

6. Η εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έδωσε προσφορά για το ζητούμενο υλικό 1 με 
συνολική τιμή 5.150 ευρώ άνευ φπα, για το ζητούμενο υλικό 2 με συνολική τιμή 5.710 ευρώ 
άνευ φπα και για το ζητούμενο υλικό 3 με συνολική τιμή 7.000 ευρώ άνευ φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
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6. Να κάνει δεκτές στο σύνολό τους τις προσφορές των συμμετεχόντων εταιρειών, καθώς αυτές 
είναι κατά είδος, αλλά και στο σύνολο χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
μελέτης.  

7. Να ανακηρύξει μειοδότη και να κατακυρώσει στο σύνολο της προμήθειας του εξοπλισμού 
παραλιών Δήμου Ρόδου  την εταιρεία  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ με αφμ: 048117669 με τιμές 
και συνολική αξία ως κάτωθι: 

α/α Ζητούμενο υλικό 
Μονάδα 

μέτρησης 

Ζητούμενη 

ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

(άνευ φπα) 

Αξία 

άνευ φπα 

1 

 

Κινητός διάδρομος πρόσβασης 
ΑΜΕΑ, ως τη συνημμένη μελέτη 

των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρόδου 

μέτρα 50 103 5.150,00 

2 

 

Κινητές τουαλέτες ΑΜΕΑ, ως τη 
συνημμένη μελέτη των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 

τεμ 2 2.855 5.710,00 

3 

 

Προμήθεια αποδυτηρίων 
παραλίας, ως τη συνημμένη 

μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου 

τεμ 10 700 7.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 
17.860,00 

ΦΠΑ 23% 

 

          

  4.107,80 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% 

 
21.967,80 

 

13. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι 
όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

14. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη μέχρι τις 31/12/2016. 
15.  Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  
16. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη 

και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 
17. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα.»  

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/41743/26-05-2016 δια της οποίας 

κοινοποιείται το, από 23/05/2016, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια Εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 30-7135.0030)»,  
 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για το σύνολο της προμήθειας του 
εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου  στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ με ΑΦΜ: 048117669 με 
τιμή 17.860,00€ ήτοι με ΦΠΑ 23%  21.967,80€ ως κάτωθι: 

α/α Ζητούμενο υλικό 
Μονάδα 

μέτρησης 

Ζητούμενη 

ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

(άνευ φπα) 

Αξία 

άνευ φπα 

1 

 

Κινητός διάδρομος πρόσβασης 
ΑΜΕΑ, ως τη συνημμένη μελέτη 

των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρόδου 

μέτρα 50 103 5.150,00 
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2 

 

Κινητές τουαλέτες ΑΜΕΑ, ως τη 
συνημμένη μελέτη των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 

τεμ 2 2.855 5.710,00 

3 

 

Προμήθεια αποδυτηρίων 
παραλίας, ως τη συνημμένη 

μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου 

τεμ 10 700 7.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 
17.860,00 

ΦΠΑ 23% 

 

          

  4.107,80 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% 

 
21.967,80 

 

και  
Γ) εγκρίνονται επίσης τα κάτωθι: 
 

· Η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο προμηθευτή θα γίνει με το ισχύον ποσοστό του ΦΠΑ.  

· Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

· Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη μέχρι τις 31/12/2016. 

· Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

· Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

· Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα.»  

 

 
 

 

ΘΕΜΑ 14ο                                                        (Απόφ. Αρ.193/2016  (Α.Δ.Α : 60Ι3Ω1Ρ-

5ΕΚ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πρόχειρου 
διαγωνισμού για τη «φύλαξη περιοχών της Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2016».  

Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/41745/26-05-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/41745/26-05-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το από 20/05/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής, 
για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «φύλαξη περιοχών της δε Ρόδου, 

έτους 2016». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη «φύλαξη για τη δε Ρόδου του Δήμου 

Ρόδου έτους 2016 (κωδ.00/6142.0039)» 

 

Στη Ρόδο στις 20 Μαΐου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 
επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της ΟΕ και η 
οποία απαρτίζεται από τους:  
1. Μαράκα Ελένη(πρόεδρος), ΔΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, μέλος, ΤΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3.Κρητικού Λαμπράκη Άννα, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 
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προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
της «φύλαξης περιοχών στη δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου(κωδ. 35/6142.0039), έτους 2016», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 67.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την 
απόφαση 149/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1234/2016 Απόφαση του 
Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 10/05/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/34618/2016. Είχε 
προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την 
ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών 
την  09η

 πρωινή στις 20/05/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά οι εταιρείες: 
 

1. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ(KOLOSSOS SECURITY) 

2.  

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 20/05/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών. Πιο 
συγκεκριμένα: 
Ο  συμμετέχων είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη 
(υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, ενημερότητες, κτλ). Όλα αυτά τα έγγραφα 
συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο.  
Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, η εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ(KOLOSSOS 

SECURITY) να προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών 
προσφορών. Σε αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από το διαγωνιζόμενο. 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 
ημέρα. Οι ζητούμενες υπηρεσίες της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχε οι 
διαγωνιζόμενος, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, 
καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και 
ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει ο διαγωνιζόμενος ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ(KOLOSSOS 

SECURITY) να προκριθεί στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών). Σε 

αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από το διαγωνιζόμενο. 

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 
περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

1. Η εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ(KOLOSSOS SECURITY) έδωσε συνολική τιμή 
48.466,93€ ευρώ με φπα 23% ή 39.404,01€ άνευ φπα.  

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
(ΕΥΡΩ) ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ 15 

4635+ 300= 4.935 4,84€ 23.885,40€  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 
ΦΥΛΑΞΗ 5 

1.045 6,05€ 6.322,25€ 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ 15 

810+48= 848 8,47€ 7.182,56€ 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 
ΦΥΛΑΞΗ 5 

135 9,68€ 1.306,80€ 100% 

κόστος 
μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

   38.697,01€ 

 

Διοικητικό 
κόστος 

  707,00€  
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ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  39.404,01€  

  ΦΠΑ  23% 9.062,92€  

ΣΥΝΟΛΟ    48.466,93€  

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

1. Να κάνει δεκτές στο σύνολό της την προσφορά της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ 
(KOLOSSOS SECURITY, καθώς αυτή είναι χαμηλότερη από αυτές της μελέτης του 
διαγωνισμού. 

2. Η έκπτωση που δόθηκε από το συμμετέχων αγγίζει το 40%, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα 
ικανοποιητική. 

3. Να ανακηρύξει μειοδότη και να κατακυρώσει στο σύνολο της υπηρεσίας «υπηρεσίες φύλαξης 

στη δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2016» στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ 
(KOLOSSOS SECURITY) με αφμ: 997706462 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ 15 

4635+ 300= 4.935 4,84€ 23.885,40€  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 
ΦΥΛΑΞΗ 5 

1.045 6,05€ 6.322,25€ 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ 15 

810+48= 848 8,47€ 7.182,56€ 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 
ΦΥΛΑΞΗ 5 

135 9,68€ 1.306,80€ 100% 

κόστος 
μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

   38.697,01€ 

 

Διοικητικό 
κόστος 

  707,00€  

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  39.404,01€  

  ΦΠΑ  23% 9.062,92€  

ΣΥΝΟΛΟ    48.466,93€  

 

 

4. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, 
όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

5. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την 
υπογραφή της. 

6.  Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη 
του διαγωνισμού.  

7. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη 
και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

8. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα.»  
 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/41745/26-05-2016 δια της οποίας 

κοινοποιείται το, από 20/5/2016, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για  «Υπηρεσίες φύλαξης στη ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ. 00/6142.0039),  

 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για το σύνολο της υπηρεσίας «Φύλαξη για 
τη ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2016, (κωδ. 00/6142.0039)  στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. 
ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ (KOLOSSOS SECURITY) με ΑΦΜ: 997706462 με τιμή 39.404,01€ ήτοι με ΦΠΑ 
23%  48.466,93€ ως κάτωθι: 
 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ 15 

4635+ 300= 4.935 4,84€ 23.885,40€  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 
ΦΥΛΑΞΗ 5 

1.045 6,05€ 6.322,25€ 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ 15 

810+48= 848 8,47€ 7.182,56€ 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 
ΦΥΛΑΞΗ 5 

135 9,68€ 1.306,80€ 100% 

κόστος 
μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

   38.697,01€ 

 

Διοικητικό 
κόστος 

  707,00€  

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  39.404,01€  

  ΦΠΑ  23% 9.062,92€  

ΣΥΝΟΛΟ    48.466,93€  

 

και  
Γ) εγκρίνονται επίσης τα κάτωθι: 
 

· Η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο προμηθευτή θα γίνει με το ισχύον ποσοστό του 

ΦΠΑ.  

· Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, όχι 

όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

· Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την υπογραφή της. 

·  Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

· Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

· Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 
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ΘΕΜΑ 15ο                                                        (Απόφ. Αρ.194/2016  (Α.Δ.Α: 7Λ7ΗΩ1Ρ-

65Ε) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του  δημόσιου πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος, έτους 2016».  

Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/41753/26-05-2016) 

 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  
     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής, 
για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια φακέλων με 

προπληρωμένο τέλος, έτους 2016». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια φακέλων με 

προπληρωμένο τέλος, έτους 2016 (κωδ.00/6221.0001)» 

 

Στη Ρόδο στις 25 Μαΐου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 

της «προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος(κωδ. 00/6221.0001), έτους 2016», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 15.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την 

απόφαση 84/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1290/2016 Απόφαση του Δημάρχου 

και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου στις 13/05/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/36004/2016. Είχε προηγηθεί 

έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Επίσης, 

είχε προηγηθεί η απόφαση 131/2016 του ΔΣ για την έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών 

την  09η
 πρωινή στις 25/05/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά οι εταιρείες:  

1. ΕΛΤΑ ΑΕ 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09η
 πρωινή στις 25/05/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών. Ο 

προμηθευτής είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη( 

υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και 
σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, οι ανωτέρω εταιρείες να προκριθούν στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. Σε αυτό το στάδιο δεν 

υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους διαγωνιζόμενους. 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 

ημέρα. Τα ζητούμενα προιόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχαν οι 

διαγωνιζόμενοι, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, 

καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και 

ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει ο διαγωνιζόμενος να προκριθεί στο επόμενο και τελευταίο στάδιο 

(άνοιγμα των οικονομικών προσφορών). Σε αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους 

διαγωνιζόμενους. 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 
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Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του συμμετέχοντα στον πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

· Η εταιρεία ΕΛΤΑ ΑΕ προσέφερε συνολική τιμή 14.975 ευρώ άνευ φπα. 

Επιπλέον στην περίπτωση άπαξ παραγγελίας η ΕΛΤΑ ΑΕ θα διαθέσει 100 φακέλους δωρεάν για 

κάθε 1.000 που θα παραδοθούν. 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

8. Να κάνει δεκτή την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, καθώς αυτή είναι κατά είδος, αλλά 

και στο σύνολο ίδια από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

9. Οι τιμές των φακέλων είναι οι ίδιες με τη σύμβαση που υπογράψαμε στις 22/02/2016 και με 

αριθμό πρωτ. 2/12433/2016 με τα ΕΛΤΑ ΑΕ. Επιπλέον, η εταιρεία είναι ουσιαστικά μονοπώλιο 

στο χώρο των φακέλων με προπληρωμένο τέλος, με αποτέλεσμα σε όλους τους διαγωνισμούς 

που έχουμε διενεργήσει να είναι ο μοναδικός συμμετέχων. 
10. Να ανακηρύξει μειοδότη και να κατακυρώσει το σύνολο της προμήθειας της προμήθειας 

φακέλων με προπληρωμένο τέλος του Δήμου Ρόδου  την εταιρεία  ΕΛΤΑ ΑΕ με αφμ: 
094026421 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

α/α προιόν ποσότητα Τιμή 

μονάδος 

Συνολική 

Αξία 

 

1 Φάκελος 11,4χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, εσωτερικού 

-   

2 Φάκελος 11,4χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, με παράθυρο δεξί, εσωτερικού 

16.250 0,82 13.325 

3 Φάκελος 11,4χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, για εξωτερικό 

-   

4 Φάκελος 16,2χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, εσωτερικού 

1000 1,65 1.650 

5 Φάκελος 23χ32 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, εσωτερικού 

-   

6 Φάκελος 11,4χ22,9 cm βάρους μέχρι 20 
γραμμ για αποστολή με την Υπηρεσία με 
ομαδική επιστολή με δνση παραλήπτη-

τυποποιημένη 

- 0,65  

7 Φάκελος 11,4χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, εξωτερικού 

- 1,10  

8 

 

Φάκελος 16,2χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, εξωτερικού (μισό 

Α4) 

- 2,25  

 

Συνολική αξία προμήθειας  
14.975 

 

18. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι 

όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

19. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη τις 31/12/2016. 

20.  Η παράδοση των φακέλων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

21. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη 

και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

22. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα.»  

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/41753/26-05-2016 δια της οποίας 

κοινοποιείται το, από 25/5/2016, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για  «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος, έτους 2016 (κωδ. 00/6221.0001),  

 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για το σύνολο της προμήθειας φακέλων με 
προπληρωμένο τέλος του Δήμου Ρόδου  στην εταιρεία  ΕΛΤΑ ΑΕ με ΑΦΜ: 094026421 με τιμή 
14.975,00€,  ως κάτωθι: 
 

α/α προϊόν ποσότητα Τιμή 

μονάδος 

Συνολική 

Αξία 

 

1 Φάκελος 11,4χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, εσωτερικού 

-   

2 Φάκελος 11,4χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, με παράθυρο δεξί, εσωτερικού 

16.250 0,82 13.325 

3 Φάκελος 11,4χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, για εξωτερικό 

-   

4 Φάκελος 16,2χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, εσωτερικού 

1000 1,65 1.650 

5 Φάκελος 23χ32 cm με προπληρωμένο τέλος, 
χωρίς παράθυρο, εσωτερικού 

-   

6 Φάκελος 11,4χ22,9 cm βάρους μέχρι 20 
γραμμ για αποστολή με την Υπηρεσία με 
ομαδική επιστολή με δνση παραλήπτη-

τυποποιημένη 

- 0,65  

7 Φάκελος 11,4χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, εξωτερικού 

- 1,10  

8 

 

Φάκελος 16,2χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, εξωτερικού (μισό Α4) 

- 2,25  

 

Συνολική αξία προμήθειας  
14.975 

 

και  
Γ) εγκρίνονται επίσης τα κάτωθι: 
 

· Η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο προμηθευτή θα γίνει με το ισχύον ποσοστό του 

ΦΠΑ.  

· Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

· Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη τις 31/12/2016. 

·  Η παράδοση των φακέλων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

· Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

· Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 16ο                                                        (Απόφ. Αρ.195/2016  (Α.Δ.Α : ΩΑΣΓΩ1Ρ-

ΧΗΚ) 

Απάντηση της επιτροπής του διαγωνισμού επί της ένστασης που κατατέθηκε στη διεξαγωγή 
δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «συντήρηση και καθαρισμό πάρκων και 
παρτεριών Δήμου Ρόδου, έτους 2016».  
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(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/41747/26-05-2016) 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/41747/26-05-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται η απάντηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της ένστασης ως κατωτέρω: 

«Θέμα:   ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΕ  

Σας υποβάλλουμε την απάντηση της επιτροπής του διαγωνισμού επί της ένστασης που κατατέθηκε στη 
διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «συντήρηση και καθαρισμό πάρκων και 

παρτεριών Δήμου Ρόδου, έτους 2016», για εξέταση από εσάς». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

                                                      

«Θέμα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

     Σε απάντηση επί της ένστασης που κατατέθηκε στις 23/05/2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 40037/23-05-

2016 στην επιτροπή του διαγωνισμού για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των πάρκων και παρτεριών 
του Δήμου Ρόδου έτους 2016, θέλουμε να απαντήσουμε ως κάτωθι: 

1. Η επιτροπή του ανωτέρω διαγωνισμού προχώρησε στη διενέργεια του διαγωνισμού στις 18/05/2016 
και στις 09.00 το πρωί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5 στην πόλη της 
Ρόδου. Παρόντες ήταν οι συμμετέχοντες με α/α 5-9 του πρακτικού του διαγωνισμού. Παρουσία των 2 εκ 
των 3 ενιστάμενων η επιτροπή του διαγωνισμού προχώρησε στη διενέργεια του διαγωνισμού, από όπου 
και αναδείχθηκε μειοδότης. 

2. Νομίμως στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισμού ως όφειλε, στις 18/05/2016 και στις 11.44 το 
πρωί (βλέπετε συνημμένο e-mail) ενημέρωσε όλους τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό και στο άρθρο 2.5 αναφέρεται:« Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών των 

συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην 

επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει 

κάποια άλλη. Οποιαδήποτε νόμιμη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με 

απόδειξη ή email. 

3. Θέλουμε να ενημερώσουμε τους ενιστάμενους ότι η επιτροπή δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή την 
ένσταση του διαγωνισμού και δεν την εξετάζει ως προς την ουσία της (αν και θα μπορούσε πολύ 
εύκολα να αντικρούσει τους ισχυρισμούς αυτής), καθώς η ένσταση κατατέθηκε στο Δήμο εκπρόθεσμα (5 

ημέρες μετά από την ενημέρωση των ενιστάμενων, ενώ ο νόμος ορίζει 1 ημέρα ως χρόνο εμπρόθεσμης 
κατάθεσης αυτής) και επιπλέον δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία κατάθεσης αυτής, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, άρθρο 2.5:  

«Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης 

υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου 

δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί 

δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». 

Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 
ανωτέρω Υπουργική Διάταξη. 

     Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι 
κάνουν δεκτούς ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και πιο συγκεκριμένα, άρθρο 2.2: «Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ν.1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται χωρίς καμία 

επιφύλαξη». Άρα δεν μπορούν να ισχυριστούν διαφωνία με τους όρους του διαγωνισμού. Απλά προς 
ενημέρωση των ενιστάμενων, τους γνωρίζουμε ότι εμπρόθεσμα οι συμμετέχοντες (παρόντες και απόντες) 
μπορούν να υποβάλλουν ένσταση για οποιοδήποτε από τα 3 στάδια του διαγωνισμού. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

Να μην κάνει αποδεκτή, να μην εξετάσει ως προς την ουσία της και να απορρίψει την ένσταση που 
κατατέθηκε στο διαγωνισμό για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των πάρκων και παρτεριών του Δήμου 
Ρόδου έτους 2016, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω». 
 

 (Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 
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Ο Πρόεδρος στην συνέχεια καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 

2/41747/26-05-2016 δια της οποίας κοινοποιείται η, από 25/05/2016, απάντηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α) Απορρίπτει την ένσταση που κατατέθηκε με αρ.πρωτ.: 2/40037/23/5/2016 από τους κ. Ντάντφαρ 
Ιωάννη, κ. Παπασπύρου Ηλία και κ. Ντάσκα Χρήστου,  για το έργο «Συντήρηση και καθαρισμός των 
πάρκων και παρτεριών του Δήμου Ρόδου» για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 
25/5/2016 απάντηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο                                                        (Απόφ. Αρ.196/2016  (Α.Δ.Α : 7ΚΓΓΩ1Ρ-

ΔΧ8) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «συντήρηση και καθαρισμό των πάρκων και παρτεριών Δήμου 
Ρόδου έτους 2016»   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/38566/19-05-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/38566/19-05-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το από 18/05/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής, 
για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «συντήρηση και καθαρισμό 

πάρκων και παρτεριών Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη «συντήρηση και τον καθαρισμό των 

πάρκων και παρτεριών Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.35/6262.0004)» 

 

Στη Ρόδο στις 18 Μαΐου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 
επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της ΟΕ και η 
οποία απαρτίζεται από τους:  
1. Μαράκα Ελένη(πρόεδρος), ΔΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, μέλος, ΤΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3.Κρητικού Λαμπράκη Άννα, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
της «συντήρησης και καθαρισμού πάρκων και παρτεριών του Δήμου Ρόδου(κωδ. 35/6262.0004), έτους 

2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη 
του με την απόφαση 150/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1235/2016 Απόφαση 
του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 10/05/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/34616/2016. Είχε 
προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την 
ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 190/2016 του ΔΣ για την έγκριση της προμήθειας και της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το 
νόμο.  
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών 
την  09η

 πρωινή στις 18/05/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά οι εταιρείες: 
4. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 
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7. ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS AE 

8. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

9. ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

10. ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΕΜ-ΤΡΟΥΛΛΗΣ Σ ΟΕ 

11. ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ 

12. ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09η
 πρωινή στις 18/05/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών. Πιο 
συγκεκριμένα: 
Ο συμμετέχων ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ δεν είχε αναγράψει στον εσωτερικό φάκελο 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το χαρακτηρισμό «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Όλοι οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες είχαν τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη 
(υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα αυτά τα έγγραφα συμμετοχής ήταν 
επαρκή και σύμφωνα με το νόμο.  
Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, οι κατωτέρω εταιρείες να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

1. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 

4. ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS AE 

5. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

6. ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

7. ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΕΜ-ΤΡΟΥΛΛΗΣ Σ ΟΕ 

8. ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ 

Από το επόμενο στάδιο αποκλείεται η εταιρεία ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ για τους λόγους 
που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Σε αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους διαγωνιζόμενους. 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 
ημέρα. Τα ζητούμενα προϊόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχαν οι 
διαγωνιζόμενοι, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, 
καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και 
ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο 
(άνοιγμα των οικονομικών προσφορών). Σε αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους 

διαγωνιζόμενους. 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 
περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 
 

1. Η εταιρεία ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ έδωσε συνολική τιμή 38.650  ευρώ άνευ φπα.  
2. Η εταιρεία ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ έδωσε συνολική τιμή 31.100  ευρώ άνευ φπα.  
3. Η εταιρεία ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ έδωσε συνολική τιμή 38.800  ευρώ άνευ φπα.  
4. Η εταιρεία ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΕΜ-ΤΡΟΥΛΛΗΣ Σ ΟΕ έδωσε συνολική τιμή 31.100 ευρώ άνευ φπα.  
5. Η εταιρεία ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ έδωσε συνολική τιμή 42.500 ευρώ άνευ φπα.  
6. Η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ έδωσε συνολική τιμή 29.900 ευρώ άνευ φπα.  
7. Η εταιρεία ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έδωσε συνολική τιμή 31.750 ευρώ άνευ φπα.  
8. Η εταιρεία ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS AE έδωσε συνολική τιμή 

56.039 ευρώ άνευ φπα.  
Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

1. Να κάνει δεκτές στο σύνολό τους τις προσφορές των συμμετεχόντων εταιρειών, εκτός αυτής της 
εταιρείας ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν 
ανωτέρω. 

2. Να ανακηρύξει μειοδότη και να κατακυρώσει στο σύνολο της υπηρεσίας «συντήρηση και 

καθαρισμός πάρκων και παρτεριών του Δήμου Ρόδου έτους 2016» στο ΣΥΜΕΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ με αφμ: 059678208 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤ 

 

ΤΙΜΗ 

 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 
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Καθαρισμός παρτεριών στρ. 200 78 15600 

Καθαρισμός δεντροστοιχιών τεμ. 1.000 0,50 500 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μμ 10.000 0,10 1000 

Απομάκρυνση πρέμνων από 
πεζοδρομια τεμ. 400 32 12800 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 29.900 

ΦΠΑ 23% 6.877 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% 36.777 

3. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, 
όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

4. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την 
υπογραφή της. 

5.  Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη 
του διαγωνισμού.  

6. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη 
και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

7. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα.»  
 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/38566/19-05-2016 δια της οποίας 

κοινοποιείται το, από 18/5/2016, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την «Συντήρηση και το καθαρισμό των πάρκων και παρτεριών Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ. 
35/6262.0004)»,  
 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για το σύνολο της υπηρεσίας «Συντήρηση 
και καθαρισμός πάρκων και παρτεριών του Δήμου Ρόδου έτους 2016  στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ 
ΣΥΜΕΩΝ  με ΑΦΜ: 059678208 με τιμή 29.900€ ήτοι με ΦΠΑ 23%  36.777,00€ ως κάτωθι: 
 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤ 

 

ΤΙΜΗ 

 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

Καθαρισμός παρτεριών στρ. 200 78 15600 

Καθαρισμός δεντροστοιχιών τεμ. 1.000 0,50 500 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μμ 10.000 0,10 1000 

Απομάκρυνση πρέμνων από 
πεζοδρομια τεμ. 400 32 12800 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 29.900 

ΦΠΑ 23% 

 6.877 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% 

 36.777 

 

και  
Γ) εγκρίνονται επίσης τα κάτωθι: 
 

· Η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο προμηθευτή θα γίνει με το ισχύον ποσοστό του ΦΠΑ.  

· Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την υπογραφή της. 

·  Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

· Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

· Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα.»  

 

 

 

ΘΕΜΑ 18ο                                                        (Απόφ. Αρ.197/2016  (Α.Δ.Α : 7Ξ50Ω1Ρ-

ΝΚΥ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «εκτυπώσεις – εκδόσεις – βιβλιοδετήσεις Δ.Ε. Ρόδου, 
έτους 2016».   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/36001/13-05-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/36001/13-05-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το από 05/05/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής, 
για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις «εκτυπώσεις-εκδόσεις-

βιβλιοδετήσεις δε Ρόδου, έτους 2016». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις της 

δε Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.10/6615.0001.0001)» 

 

Στη Ρόδο στις 05 Μαΐου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 
επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της ΟΕ και η 
οποία απαρτίζεται από τους:  
1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 
2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
της «εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις(κωδ. 10/6615.0001.0001), της ΔΕ Ρόδου, έτους 2016», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με 
την απόφαση 88/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 940/2016 Απόφαση του 
Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 14/04/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/28169/2016. Είχε 
προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την 
ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 84/2016 του ΔΣ για την έγκριση της προμήθειας και της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το 
νόμο.  
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Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών 
την  09η

 πρωινή στις 27/04/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά οι εταιρείες:  
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 

2. CLOUDPRINT DIGITAL DISPLAY PRODUCTS IKE 

3. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09η
 πρωινή στις 05/05/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών. Οι 
προμηθευτές είχαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη( 
υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και 
σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, οι ανωτέρω εταιρείες να προκριθούν στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. Σε αυτό το στάδιο δεν 

υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους διαγωνιζόμενους. 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 
ημέρα. Τα ζητούμενα προιόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχαν οι 
διαγωνιζόμενοι, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, 
καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και 
ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο 
(άνοιγμα των οικονομικών προσφορών). Σε αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους 

διαγωνιζόμενους. 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 
περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

1. Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ έδωσε προσφορά για την ομάδα 1 με συνολική τιμή 
1498,50 ευρώ άνευ φπα και για την ομάδα 2 με συνολική προσφορά 1440 ευρώ άνευ φπα. Η 

οικονομική προσφορά δε κατατέθηκε και σε αντίγραφο ως ορίζεται από τη διακήρυξη. 

2. Η εταιρεία CLOUDPRINT DIGITAL DISPLAY PRODUCTS IKE έδωσε προσφορά για την 
ομάδα 1 με συνολική τιμή 2.101 ευρώ άνευ φπα, για την ομάδα 2 με συνολική τιμή 2.610 ευρώ 
άνευ φπα, για την ομάδα 3 με συνολική τιμή 2.587,50 ευρώ άνευ φπα, για την ομάδα 4 με 
συνολική τιμή 12.400 ευρώ άνευ φπα. 

3. Η εταιρεία ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έδωσε προσφορά για την ομάδα 1 με συνολική τιμή 
2.088 ευρώ άνευ φπα, για την ομάδα 2 με συνολική τιμή 2.238 ευρώ άνευ φπα, για την ομάδα 3 
με συνολική τιμή 2.532 ευρώ άνευ φπα και για την ομάδα 4 με συνολική τιμή 12.275 ευρώ άνευ 
φπα.  
 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
1. Να κάνει δεκτές στο σύνολό τους τις προσφορές των συμμετεχόντων εταιρειών ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ και CLOUDPRINT DIGITAL DISPLAY PRODUCTS IKE, καθώς αυτές είναι κατά 
είδος, αλλά και στο σύνολο χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

2. Να μην κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, καθώς αυτή, όσον 
αφορά την οικονομική προσφορά, δεν κατατέθηκε σε 2 αντίγραφα ως ρητά αναφερόταν στη 
διακήρυξη και πιο συγκεκριμένα, άρθρο 2 παρ.2 της διακήρυξης: «Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι 

οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη προσφορά, με αντίγραφο, στην 

επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, 

επίσης, από:…..» 

3. Να ανακηρύξει μειοδότη και να κατακυρώσει στο σύνολο της προμήθειας των εκτυπώσεων-

εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων της δε Ρόδου την εταιρεία  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ με αφμ: 
044633218 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 
 

ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Προσφ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών  
Νο 10-12 με σπιράλ μέχρι 50 

φύλλα 

τεμ 600 0,95 € 570,00 € 

2 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών  
Νο 38 με σπιράλ 51-80 φύλλα 

τεμ 350 1,00 € 350,00 € 
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3 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών 
σε τόμους με εξώφυλλο 

χονδρό πλαστικό ή χάρτινο, 
κολλητό ή δετό, περίπου 200 

φύλλων. 

τεμ 80 14,60 € 1.168,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 2.088,00 € 

Φ.Π.Α. 23%  480,24 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 2.568,24 € 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ-ΟΕ, ΚΛΠ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Προσφ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Βιβλιοδετήσεις ΦΕΚ-

Δημοτολογίου και πρακτικών 
ΔΣ, με ταξινόμηση κατά σελίδα 
και κατά τεύχος, με μεταλλική 

ράχη, με γράμματα στο 
εξώφυλλο «από…έως» και 
δερματόδετα 400 φύλλων 

περίπου, το μέγεθος του ΦΕΚ 
είναι 30x21 

 

τεμ 

 

60 

 

37,30 € 

 

2.238,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 2.238,00 € 

Φ.Π.Α. 23%  514,74 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 2.752,74 € 

 

Η ράχη είναι μεταλλική, τα εξώφυλλα είναι χοντρά δερματόδετα και η εκτύπωση εξωτερικά είναι χάραξη 
με laser. Περιορισμός στα 300 φύλλα ανά βιβλιοδεσία και να είναι ταξινομημένα από εσάς.  
 

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Προσφ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Εκτυπώσεις σε μουσαμά 63χ44 Μ2 50 13,50 € 675,00 € 

2 Εκτυπώσεις ασπρόμαυρες Α4 τεμ 3.000 0,060 €  180,00 € 

3 Εκτυπώσεις έγχρωμες Α4 τεμ 750 0,40 € 300,00 € 

4 Εκτύπωση έγχρωμη σχεδίου cad Μ2 270 5,10 € 1.377,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 2.532,00 € 

Φ.Π.Α. 23% 582,36 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 3.114,36 € 

Για το είδος Νο1 η δυνατότητα εκτύπωσης σε μουσαμά είναι έως 2,5 μέτρα πλάτος, επί όσα μέτρα. (Η 
μεγαλύτερη εκτύπωση αυτή τη στιγμή στη Ρόδο) 
 

ΟΜΑΔΑ 4: ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Προσφ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες Α3 τεμ 10.000 0,07 € 700,00 € 

2 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες Α4 τεμ 200.000 0,033 €   6.600,00 € 

3 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες σε 
ετικέτα 

τεμ -   

4 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες 
σχεδίου 

Μ2 -   

5 Φωτοτυπίες έγχρωμες Α3 τεμ 500 0,95€ 475,00 € 

6 Φωτοτυπίες έγχρωμες Α4 τεμ 3.000 0,40 € 1.200,00 € 

7 Φωτοτυπίες έγχρωμες σχεδίου Μ2 150 11,00 € 1.650,00 € 

8 Φωτοτυπίες έγχρωμες χαρτών 
διαφόρων μεγεθών 

Μ2 150 11,00 € 1.650,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 12.275,00 € 

Φ.Π.Α. 23%   2.823,25 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 15.098,25 € 

4. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι 
όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

5. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την 
υπογραφή της. 
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6.  Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 
διαγωνισμού.  

7. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη 
και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

8. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα.»  
(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/36001/13-05-2016 δια της οποίας 

κοινοποιείται το, από 05/5/2016, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια «εκτυπώσεις – εκδόσεις – βιβλιοδετήσεις της Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2016  (κωδ. 
10/6615.0001.0001)»,  
 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για το σύνολο της προμήθειας των 
εκτυπώσεων-εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων της Δ.Ε Ρόδου στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ με ΑΦΜ: 
044633218  με τιμές και συνολική αξία, ως κάτωθι: 
 

ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Προσφ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών  
Νο 10-12 με σπιράλ μέχρι 50 

φύλλα 

τεμ 600 0,95 € 570,00 € 

2 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών  
Νο 38 με σπιράλ 51-80 φύλλα 

τεμ 350 1,00 € 350,00 € 

3 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών 
σε τόμους με εξώφυλλο 

χονδρό πλαστικό ή χάρτινο, 
κολλητό ή δετό, περίπου 200 

φύλλων. 

τεμ 80 14,60 € 1.168,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 2.088,00 € 

Φ.Π.Α. 23%  480,24 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 2.568,24 € 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ-ΟΕ, ΚΛΠ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Προσφ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Βιβλιοδετήσεις ΦΕΚ-

Δημοτολογίου και πρακτικών 
ΔΣ, με ταξινόμηση κατά σελίδα 
και κατά τεύχος, με μεταλλική 

ράχη, με γράμματα στο 
εξώφυλλο «από…έως» και 
δερματόδετα 400 φύλλων 

περίπου, το μέγεθος του ΦΕΚ 
είναι 30x21 

 

τεμ 

 

60 

 

37,30 € 

 

2.238,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 2.238,00 € 

Φ.Π.Α. 23%  514,74 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 2.752,74 € 

 

Η ράχη είναι μεταλλική, τα εξώφυλλα είναι χοντρά δερματόδετα και η εκτύπωση εξωτερικά είναι χάραξη 
με laser. Περιορισμός στα 300 φύλλα ανά βιβλιοδεσία και να είναι ταξινομημένα από εσάς.  
 

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Προσφ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Εκτυπώσεις σε μουσαμά 63χ44 Μ2 50 13,50 € 675,00 € 

2 Εκτυπώσεις ασπρόμαυρες Α4 τεμ 3.000 0,060 €  180,00 € 

3 Εκτυπώσεις έγχρωμες Α4 τεμ 750 0,40 € 300,00 € 

4 Εκτύπωση έγχρωμη σχεδίου cad Μ2 270 5,10 € 1.377,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 2.532,00 € 

Φ.Π.Α. 23% 582,36 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 3.114,36 € 

Για το είδος Νο1 η δυνατότητα εκτύπωσης σε μουσαμά είναι έως 2,5 μέτρα πλάτος, επί όσα μέτρα. (Η 
μεγαλύτερη εκτύπωση αυτή τη στιγμή στη Ρόδο) 
 

ΟΜΑΔΑ 4: ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Προσφ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες Α3 τεμ 10.000 0,07 € 700,00 € 

2 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες Α4 τεμ 200.000 0,033 €   6.600,00 € 

3 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες σε 
ετικέτα 

τεμ -   

4 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες 
σχεδίου 

Μ2 -   

5 Φωτοτυπίες έγχρωμες Α3 τεμ 500 0,95€ 475,00 € 

6 Φωτοτυπίες έγχρωμες Α4 τεμ 3.000 0,40 € 1.200,00 € 

7 Φωτοτυπίες έγχρωμες σχεδίου Μ2 150 11,00 € 1.650,00 € 

8 Φωτοτυπίες έγχρωμες χαρτών 
διαφόρων μεγεθών 

Μ2 150 11,00 € 1.650,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 12.275,00 € 

Φ.Π.Α. 23%   2.823,25 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 15.098,25 € 

 

και  
Γ) εγκρίνονται επίσης τα κάτωθι: 
 

· Η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο προμηθευτή θα γίνει με το ισχύον ποσοστό του ΦΠΑ.  

· Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

· Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της. 

·  Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

· Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

· Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ.. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 19ο                                                        (Απόφ. Αρ.198/2016  (Α.Δ.Α : 7ΨΙΘΩ1Ρ-

ΜΜ2) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής άγονου δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Λίνδου, Ν. Ρόδου», έτους 2016. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/38633/19-05-2016) 
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Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/38633/19-05-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το από 18/05/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 
«καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Λίνδου, Ν. Ρόδου, έτους 2016».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για 
τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «καθαρισμός 

παραλιών των Δ.Ε. Λίνδου, Ν. Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 30-6262.0005)». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «καθαρισμός 
παραλιών των Δ.Ε. Λίνδου, Ν. Ρόδου έτους 2016 (κωδ. 30-6262.0005)» 

Στα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ρόδου  σήμερα 18 Μαΐου  2016, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9η

 π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η οποία συγκροτήθηκε με 
την  αριθμ. 450/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού 
«καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Λίνδου, Ν. Ρόδου, έτους 2016» αποτελούμενη από τους: 
  

1. Μαράκα Ελένη, πρόεδρος 

2. Κρητικού – Λαμπράκη Άννα , μέλος 

3. Κακάκη Υπακοή , μέλος 

           

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του  δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη μειοδότη για την «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Λίνδου, Ν. Ρόδου, έτους 2016», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 53.471,54 ευρώ, με ΦΠΑ, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την 
απόφαση 143/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1279/2016 Απόφαση του 
Δημάρχου και δόθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στις 
12/05/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/35557/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της 
πίστωσης των κωδικών με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της περίληψης διακήρυξης είχε σαν  αποτέλεσμα την λήξη 
επίδοσης των προσφορών την  9η

 πρωινή στις 18/05/2015,  προσήλθαν  να καταθέσουν προσφορά οι εξής 
εταιρίες: 
1. ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E. 

2. Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
3. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4. ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (9η
 πρωινή στις 18/05/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους των προσφορών των συμμετεχόντων όπου διαπίστωσε τα 
εξής: 

1. Η εταιρεία ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E. είχε ληγμένη ασφαλιστική 
ενημερότητα ΙΚΑ -17/05/2016- και δεν κατείχε  κανένα από τα μηχανήματα που όριζε στο 
άρθρο 5.5 της Διακήρυξης. Ούτε καν το 50% και βεβαιώνει ότι θα αγοράσει τα σχετικά 
μηχανήματα. Επίσης η σχετική εμπειρία που προσκόμισε αφορούσε τον καθαρισμό κτηρίων και 
καμία σχέση είχε με το αντικείμενο του διαγωνισμού δηλ. τον καθαρισμό παραλιών. 

2. Η εταιρεία Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο ECO TECH δεν προσκόμισε 
δικαιολογητικά που να αποδεικνύει ότι κατέχει το 50% του μηχανολογικού εξοπλισμού που 
ορίζει η Διακήρυξη δηλ. τουλάχιστον ένα ακτοκαθαριστή και ένα μηχάνημα έργου  (φορτωτή, 
εκσκαφέα, φορτηγό). Προσκομίζει δικαιολογητικά μόνο για δύο ακτοκαθαριστές. 

3.  Ο ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δεν προσκόμισε τα μισθωτήρια συμβόλαια για τα 
μηχανήματα που δεν είχε στην κατοχή του (φορτηγά). 

4.  Ο ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ δεν προσκόμισε βεβαιώσεις εμπειρίας για ανάλογους καθαρισμούς 
καθώς επίσης προσκόμισε μισθωτήριο συμβόλαιο με το οποίο προκαλείται σύγχυση για το αν τα 
μηχανήματα τελούν υπό την κατοχή του ή είναι υπό μίσθωση. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

 
γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

α) Να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS 

A.E., Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. 
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Β) Να κηρυχθεί η διαδικασία άγονη και να γίνει νέος διαγωνισμός με τους ίδιους όρους.»  
 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/38633/19.05.2016 δια της οποίας 

κοινοποιείται το, από 18/5/2016, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την παροχή υπηρεσίας «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Λίνδου, Ν.Ρόδου, έτους 2016  (κωδ. 30-

6262.0005)», και κηρύσσει άγονη τη διαδικασία, 

 

Β) Εγκρίνει εκ νέου τους όρους του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Λίνδου, Ν. Ρόδου έτους 2016», μειωμένος κατά 50% 

της αρχικής μελέτης. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 20ο                                                           (Απόφ. Αρ.199/2016 Α.Δ.Α : 677ΗΩ1Ρ-

2Ι5) 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Τμήματος δρόμου στην περιοχή 
Κοκκινόχωμα Δ.Κ. Αρχαγγέλου»  προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/34617/10-05-2016) 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
υποδομών με αριθ. πρωτ.: 16/34617/10-05-2016 ως κατωτέρω: 

Θέμα: Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση Τμήματος δρόμου στην περιοχή 
Κοκκινόχωμα Δ.Κ. Αρχαγγέλου»  
 

1.   Με την υπ αριθμό απόφαση     271/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 
« Βελτίωση Τμήματος δρόμου στην περιοχή Κοκκινόχωμα Δ.Κ. Αρχαγγέλου» , προϋπολογισμού 
10.000,00 € με ΦΠΑ καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση από την 
Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 
2. Με βάση το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4 η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου στο 
συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο. 

3. Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την κατασκευή 
μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά 
που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών. 
4. Με το υπ’ αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που παρέχονται 
οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο που οποίου μπορεί να 
ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών έργων  είναι 14.673,51€ για τους Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκη και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 10.271,46 (εκτός ΦΠΑ) 
 

       Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεση  του 
έργου: « Βελτίωση Τμήματος δρόμου στην περιοχή Κοκκινόχωμα Δ.Κ. Αρχαγγέλου», 

προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ.» με αριθμό ΜΕΕΠ 16535 (ημερομηνία λήξης  20-09-2016). 

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή 

      Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: « Βελτίωση Τμήματος δρόμου στην περιοχή 
Κοκκινόχωμα Δ.Κ. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ) στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.» με αριθμό ΜΕΕΠ 16535 (ημερομηνία λήξης  20-09-2016), 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 
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(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια ενημερώνει τα μέλη ότι το θέμα αυτό πρέπει να αποσυρθεί λόγω αύξησης του 
Φ.Π.Α. από 1/6/2016. 

  Στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Αποσύρει το συγκεκριμένο θέμα με αρ. 20 από την 10
η
 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 01-06-2016. 

 

 

ΘΕΜΑ 21ο                                                        (Απόφ. Αρ.200/2016 Α.Δ.Α : 7Ξ55Ω1Ρ-

ΗΣΖ) 

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση Παιδικού Σταθμού Μ.Καβαρινού»    

 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/34268/9-05-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/34268/09-05-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της 
Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/33152/04-05-2016 ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 33152/4-5-2016 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

« ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ » με προϋπολογισμό  
129.991,49 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α».  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 4/5/2016 ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 
2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Την υπ. αρ. 16/32832/28-04-2016 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 
διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την 
ανάθεση  του έργου:   
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« ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ » με προϋπολογισμό 
129.991,49 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  
  

      Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

 

 Τακτικά Μέλη  

1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.( Πρόεδρος )                                         

2)  Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

3)  Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

    

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

2)  Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3)   Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 
μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 
Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 
 

1)   Θεοδόσης Κολιάδης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.ΜSc , Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
 

2) Αλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε ,Προϊστάμενος  Τμήματος Ελέγχου και 
Παρακολούθησης  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών. 
 

3)  Πλιώτας Φιλήμων , Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών». 
 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια καλεί τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την με αριθ. 16/34268/09-05-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
·  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου του έργου «Επισκευή – συντήρηση παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού», 
προϋπολογισμού 129.991,49 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.ως κατωτέρω: 
 

Τακτικά Μέλη  
1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.( Πρόεδρος )                                         

2)  Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

3)  Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

2)  Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

   Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 
μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 
Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών». 
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ΘΕΜΑ 22ο                                                        (Απόφ. Αρ.201/2016  Α.Δ.Α : 7ΦΣΖΩ1Ρ-

Β2Φ) 

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού σε 
δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου»        

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/34264/9-5-2016) 

 
 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/34264/09-05-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της 
Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/33155/04-05-2016 ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 33155/4-5-2016 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ » με προϋπολογισμό  135.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 4/5/2016 ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 
2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Την υπ. αρ. 16/ 32832 /28-04-2016 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 
διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την 
ανάθεση  του έργου:   
 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 135.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

    

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

 

Τακτικά Μέλη  

1)   Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)   Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

3)   Κυρκούση  Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

    

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Ράμος Βασίλης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

2)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 
μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 
ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 
 

1) Θεοδόσης Κολιάδης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.ΜSc , Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
 

2)  Αλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε ,Προϊστάμενος  Τμήματος Ελέγχου και 
Παρακολούθησης  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών. 
 

3)  Πλιώτας Φιλήμων, Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών». 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια καλεί τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την με αριθ. 16/34264/09-05-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού σε 
δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου», προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.ως 
κατωτέρω: 
 

Τακτικά Μέλη  
1)   Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                        

 2)  Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

3)   Κυρκούση  Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Ράμος Βασίλης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

2)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

   Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 
μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 
Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών». 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 23ο                                                           (Απόφ. Αρ.202/2016  Α.Δ.Α : 69ΥΖΩ1Ρ-

ΖΥΠ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου του έργου « Επισκευή 
– Συντήρηση Παιδικού Σταθμού Μ.Καβαρινού»   ενδεικτικού προϋπολογισμού 129.991,49  ευρώ 
με ΦΠΑ   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/34274/9-05-2016) 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
υποδομών με αριθ. πρωτ.: 16/34274/09-05-2016 και ταυτόχρονα ενημερώνει τα μέλη ότι το θέμα αυτό 
πρέπει να αποσυρθεί λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 1/6/2016 και θα επανέλθει με νέα εισήγηση. 

  Στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 



      

 259 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Αποσύρει το συγκεκριμένο θέμα με αρ. 202 από την 10
η
 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 01-06-2016. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 24ο                                                        (Απόφ. Αρ.203/2016  Α.Δ.Α : 6ΒΠΕΩ1Ρ-

1ΘΚ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου του έργου 
«Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου»   
ενδεικτικού προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ με ΦΠΑ  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/34272/9-05-2016) 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
υποδομών με αριθ. πρωτ.: 16/34272/09-05-2016 και ταυτόχρονα ενημερώνει τα μέλη ότι το θέμα αυτό 
πρέπει να αποσυρθεί λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 1/6/2016 και θα επανέλθει με νέα εισήγηση. 

  Στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Αποσύρει το συγκεκριμένο θέμα με αρ. 203 από την 10
η
 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 01-06-2016. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 25ο                                                   (Απόφ. Αρ.204/2016  Α.Δ.Α : ΨΒΡΝΩ1Ρ-ΡΟΑ) 

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση 
σχολείων πλην πόλεως Ρόδου», προϋπ.: 131.900,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/39538/20-05-2016) 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
υποδομών με αριθ. πρωτ.: 16/39538/20-05-2016 ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΝ 
ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπ: 131.900,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α),  

 Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη στις 
12/05/2016 και ώρα 10:00 και του γεγονότος ότι παρήλθε το πενθήμερο που προβλέπει ο νόμος κατά το 
οποίο δεν έχει κατατεθεί ουδεμία ένσταση, 

Παρακαλούμε όπως : 

1)  Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

2)  Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

3)  Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 
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«ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ 
ΡΟΔΟΥ» 

Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.3669/2208, άρθρο 22, παρ. 10. 

Σας επισημαίνουμε ότι κατά του Πρακτικού δεν κατατέθηκε ουδεμία ένσταση μετά και την 
παρέλευση του πενθημέρου που ορίζει ο νόμος και προσωρινός μειοδότης είναι εταιρία 
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε., με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 46,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 48,00% 

ΠΡΑΣΙΝΟ 46,00% 

και συνολικό ποσό προσφοράς 70.581,26€ (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και του ΦΠΑ) ήτοι μέση 
έκπτωση 46,489%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών          42.129,71 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%            7.583,35 € 

Απρόβλεπτα 15%            7.456,96 € 

Αναθεώρηση               213,12 € 

Σύνολο Ι          57.383,14 € 

ΦΠΑ 23%          13.198,12 € 

Δαπάνη Εργασιών          70.581,26 € 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών του αποτελέσματος, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22  και των διατάξεων του άρθρου 27  του Ν. 3669 /08». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  «προσφορά με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης» ( άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», Προϋπ: 131.900,00€ (με Φ.Π.Α)» 

    

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, την Πέμπτη, 12 του μηνός 

Μαϊου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω: 

1) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως πρόεδρος 

2) Πατατούκου Μαρία-Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος 

3) Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος 

 

αποτελούντες την νόμιμη επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο 
έργο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 45/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του 
οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 15/05-02-2016, απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου 
(Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 131.900,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α).  
   

Η επιτροπή προέβη στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 
διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης:  

  



      

 261 

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

3. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 

4. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

5. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

6. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ– ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ & Ο.Ε 

7. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

8. ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

9. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

10. VAST-MAKE I.K.E. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

11. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

12. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε 

 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καθ' ενός 
διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον οποίο 
περιέχονται κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος 
Οικονομικής Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 
προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

     Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, η επιτροπή ανοίγει τους φακέλους των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και καταγράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τα μονογράφει, ελέγχει την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ  και αποσφραγίζει τις οικονομικές 
προσφορές, τις μονογράφει και ανακοινώνει τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και 
καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών 
προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (αρχικός πίνακας μειοδοσίας - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

      Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, ελέγχει για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του 
(σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα 
περιληπτικά, και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, ή το 
νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους ενδιαφερόμενους. 

      Στην συνέχεια ελέγχεται για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, ελέγχεται 
η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 
ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 
των ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 
αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολουθεί ο έλεγχος ομαλότητας. 

      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 
επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών. 

Η επιτροπή με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/35773/12-05-2016 έγγραφό της προς Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ γραφείο 
Ρόδου αιτήθηκε τον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων.  

Μετά την επιβεβαίωση της γνησιότητας των προαναφερθέντων εγγυητικών (υπ΄ αριθμόν 16/36008/13-05-

2016 έγγραφο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ – Γραφείο Ρόδου) και την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων ελέγχων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (δικαιολογητικών, οικονομικών προσφορών και ομαλότητας αυτών) η συνεδρίαση 
συνεχίζεται και η πρόεδρος ανακοινώνει ότι αποκλείσθηκε από την συνέχεια της διαδικασίας η εταιρία 
ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. λόγω ελλιπούς συμπληρωμένου εντύπου προσφοράς (δεν 
συμπληρώθηκε στο  έντυπο Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ τα ποσοστά έκπτωσης, 
ολογράφως ή αριθμητικώς) βάσει του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης.  

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο τελικό 
πίνακα μειοδοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ από τον οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η 
προσφορά της εταιρίας ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 46,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

: 

: 

48,00% 

46,00% 

και συνολικό ποσό προσφοράς 70.581,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 
23%) ήτοι μέση έκπτωση 46,489%. 
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Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 42.129,71 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 7.583,35 € 

Απρόβλεπτα 15% : 7.456,96 € 

Αναθεώρηση : 213,12 € 

Σύνολο Ι : 57.383,14 € 

ΦΠΑ 23% : 13.198,12 € 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 70.581,26 € 

  

Το αποτέλεσμα αυτό θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
στις 13/05/2016 ημέρα Παρασκευή, στην οποία γνωστοποιείται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ότι 
το πρακτικό διατίθεται για πέντε (5) ημέρες για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων και υποβολή ενστάσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παράγραφος θ) της Διακήρυξης της Δημοπρασίας». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Φ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 36,374% 

2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 38,748% 

3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 38,374% 

4 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 37,000% 

5 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 42,115% 

6 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ– ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ & Ο.Ε 32,374% 

8 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 13,260% 

9 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 42,626% 

10 VAST-MAKE I.K.E. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 37,244% 

11 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 19,876% 

12 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε 46,489% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

 

 

 

α/α 

 

Επωνυμία 

Στοιχεία 
ταυτότητας 

[24.1.4 -  3.3] 

Ενημερό
τητα 

Πτυχίου 

(>=1ης 

Τάξης 
Πτυχίου
)ΟΙΚ & 

Η/Μ 

Πρωτότυπη 
Βεβαίωση 

ΜΕΕΠ 

[23.1.α] 

Περιφέρει
α Άσκησης 
Επαγγέλμα

τος 

Κατα
στ. 

Εταιρ 

24.1.4

-3.3 

Υ.Δ. ότι 
είναι 

νόμιμος 
εκπρόσ
ωπος 

[24.1.2] 

Υπεύθυνη 
δήλωση για 

Πιστοποιητικ
ά 

Δικαστηρίου 

[22.1-23.2.2α] 

Υ.Δ μη 
καταδί

κης 

22.2 -

23.2.α 

Υ.Δ. 
Πειθαρ

χικό 
Παράπτ

ωμα 

22.5-

23.2.2α 

Υ.Δ. 
Ανεκτελ

έστου 

[22.7-

23.2.2α] 

Ασφαλιστικές 
Εισφορές 

( ΙΚΑ κλπ) 
22.3 -23.2.2β 

Υπεύθυνη δήλωση 

[ 22.3 -23.2.2β ] 

Πρωτότυ
πη 

Φορολογ
ική 

Ενημερό
τητα 

22.4 - 

23.2.3γ 

Πιστοποιητικά 
εξόφλησης 

Οικονομικών 
Υποχρεώσεων 

[ 22.6-23.2.2ε ] 

Υπεύθυ
νη 

Δήλωση 
ακριβώ

ν 

Εγγυητική 

[ 24.1 ] 

Φάκελο
ς 

Οικονο
μικής 

Προσφο
ράς 

[ 24.2 ] 

Μηχανό
σημα 

[24.5] 

Κοινοπρ
αξία 

[ 24.1.3 

] 

    

Υπ. 
Δηλ

. 

Αριθμός 
Τάξ

η    

Πτ
ωχ  

Εκκ
αθ 

Ανα
γκ. 
Δια
χ. 

(Διαχει
ριστής 

για 
ΟΕ, 
ΕΕ, 

ΕΠΕ, 
Πρόεδ
ρος & 

Δ.Σύμ
βουλος 

για 
Α.Ε.) 

   

Ε
π

ιχ
εί

ρη
σ

η
ς 

Έ
ργ

ω
ν 

Κ
οι

νο
π

ρ
α

ξί
α

ς 
Τ

Σ
Μ

Ε
Δ

Ε
 

Σ
τε

λε
χώ

ν 
Π

τυ
χί

ου
 

Γ
Ε

Ω
Τ

Ε
Ε

 

Ο
Α

Ε
Ε

 

Ασφάλισ
ης 

προσωπι
κού με 

εξαρτημ
ένη  

εργασία  

Ονομαστ
ικά  

στελέχω
ση και 

ασφαλισ
μένοι      

ΤΣΜΕΔ
Ε 

 

Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

 

Τ
Π

Ε
Δ

Ε
 

Π
Ε

Σ
Ε

Δ
Ε

 

Π
Ε

Δ
Μ

Ε
Δ

Ε
 

Σ
Α

Τ
Ε

 

Τ
Ο

Π
. Σ

Υ
Λ

. 
Τ

Ε
Ε

 

αντιγρά
φων 

 ένα 
προς 
ένα 

[23.2.3] 
604,00 € 

6 μήνες & 
30 ημέρες 

 
( 3 ) 

Δ
ή

λω
σ

η
 

Ιδ
ιω

τι
κ

ό 
Σ

υμ
φ

ω
νη

τι
κ

ό 

1 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

Κάσδαγλης 
Χριστόφορος 

 

Σ 389116 

– – 

24016 

Οικοδομικά 

  

Η/μ 

1η 

 

1η 

Δωδ/σος ü ü ü ü ü ü ü ü ü 
ü 
(2) 

– ü – - ü ü ü ü ü – ü – – ü ü 

ΕΤΑΑ 
ΤΣΜΕΔΕ 

Ρόδος 
58323 

604,00 € 

310 ημέρες 

ü ü – – 

2 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. 

Σταμάτης 
Λινάρδος 

 

Φ 448733 

– – 

18780 

Οικοδομικά 

 

Η/μ  
 

1η 

 

1η 
Δωδ/σος ü ü ü ü ü ü ü ü ü 

ü 
(6) 

ü ü - – ü ü ü ü ü - – - ü ü ü 

ΕΤΑΑ 
ΤΣΜΕΔΕ 

Ρόδος 
58328 

604,00 € 

310 ημέρες 

ü ü – – 

3 
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ – 

ΝΙΣΥΡΙΟΣ Ο.Ε.  

Βαλέριος  
Λινάρδος 

 

ΑΗ 454143 

– – 

23048 

Οικοδομικά 

 

Η/μ  
 

1η 

 

1η 
Δωδ/σος ü ü ü ü ü ü ü ü ü 

ü 

(3) 
ü ü - – ü ü ü ü ü - – ü - ü ü 

ΕΤΑΑ 
ΤΣΜΕΔΕ 

Ρόδος 
58329 

604,00 € 

310 ημέρες 

ü ü – – 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Φ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

12 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε 46,489% 

9 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 42,626% 

5 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 42,115% 

2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 38,748% 

3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 38,374% 

10 VAST-MAKE I.K.E. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 37,244% 

4 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 37,000% 

1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 36,374% 

6 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ– ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ & Ο.Ε 32,374% 

11 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 19,876% 

8 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 13,260% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

  Στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 
16/39538/20-05-2016,  

· Την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση σχολείων 
πλην πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 131.900,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 46,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

48,00% 

46,00% 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς 70.581,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 
23%) ήτοι μέση έκπτωση 46,489 %. 
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Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 42.129,71 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 7.583,35 € 

Απρόβλεπτα 15% : 7.456,96 € 

Αναθεώρηση : 213,12 € 

Σύνολο Ι : 57.383,14 € 

ΦΠΑ 23% : 13.198,12 € 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 70.581,26 € 

 

Γ)  Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 26ο                                                    (Απόφ. Αρ.205/2016  (Α.Δ.Α : 6Φ06Ω1Ρ-ΨΚΩ) 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Άρση ετοιμορροπίας σε κοινόχρηστους χώρους Νέας 
Αγοράς»  προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, με  αρ. πρωτ.2/36019/13-05-2016) 

 
O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων, με  αρ. πρωτ.2/36019/13-05-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Άρση ετοιμορροπίας σε          κοινόχρηστους 
χώρους Νέας  Αγοράς». 

1.  Με την υπ αριθμό απόφαση 165/23/03/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η μελέτη του 
έργου «Άρση ετοιμορροπίας σε κοινόχρηστους χώρους Νέας Αγοράς» προϋπολογισμού 12.600,00€ με 
ΦΠΑ καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την κείμενη 
Νομοθεσία, δηλαδή με  διαδικασίες που θα ακολουθήσει η Οικονομική Επιτροπή 

2.  Βάση του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012 παράγραφος 13 (που αφορά τις προϋποθέσεις εφαρμογής της 
απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012 προστέθηκε η 
περίπτωση (γ) επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών 
συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή 
κατά κατηγορίες έργων , με απόφαση του Υπουργού Υποδομών.  

3. Με το υπ’ αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που παρέχονται 
οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο που οποίου μπορεί να 
ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση  μικρών έργων  είναι 14.673,51€ για τους Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκη και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 10.271,46 (εκτός ΦΠΑ) 

     Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεση  του 
έργου «Άρση ετοιμορροπίας σε κοινόχρηστους χώρους Νέας  Αγοράς», προϋπολογισμού 10.244,06€  
(εκτός ΦΠΑ ) στην εργοληπτική επιχείρηση  
«VAST-MAKE I.K.E.» με αριθμό ΜΕΕΠ 29855. 

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή 

Να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «Άρση ετοιμορροπίας σε κοινόχρηστους χώρους Νέας  Αγοράς», 

προϋπολογισμού 10.244,06€ (εκτός ΦΠΑ ) και με 12.600,00€  (με ΦΠΑ) στην εργοληπτική επιχείρηση 
«VAST-MAKE I.K.E.»  με αριθμό ΜΕΕΠ 29855». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Πολεοδομικού Σχεδιασμού Αστικής Ανάπλασης Πολεοδομικών 

Εφαρμογών, Μεσαιωνικής πόλης & μνημείων  κ. Κακούλη Γεωργίου  της Προϊσταμένης της ίδιας Δ/νσης 

κας Άννα Παρασκευοπούλου) 
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Ο Πρόεδρος στην συνέχεια καλεί τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 2/36019/13-05-2016, εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων,   
· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 
· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13,  
· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α

/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 
1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, 

· Την με αρ. 165/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Άρση ετοιμορροπίας σε 
κοινόχρηστους χώρους Νέας Αγοράς»  προϋπολογισμού 10.244,06 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.  στην 
εργοληπτική επιχείρηση «VAST-MAKE I.K.E.»  με αριθμό ΜΕΕΠ 29855.  

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 15/2016 (ΑΔΑ74ΑΝΩ1Ρ-ΤΔΙ:), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 70-7331.0017 που έχει 
επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 
Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 
Οικονομικών.  
 

 

 

ΘΕΜΑ 27ο                                                    (Απόφ. Αρ.206/2016  Α.Δ.Α : ΩΧΧΗΩ1Ρ-ΑΤΟ) 

Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τελών χρήσης 
2016, για ένα μηχάνημα  έργου (υπόλογος υπάλληλος Γιακουμάρου Σμαράγδη)   

(Εισήγηση Δ/νση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, αρ. πρωτ. 2/40341/24-05-2016) 

 
O Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & 
Μηχανημάτων, με αρ. πρωτ.: 2/40341/24-05-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών 

χρήσης 2016, για ένα μηχάνημα έργου» 

 

Προκειμένου να μας χορηγηθούν  άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας για το πιο κάτω μηχάνημα έργου  
του Δήμου μας απαιτείται να καταβληθούν στη Δ.Ο.Υ Ρόδου τα τέλη χρήσης έτους 2016 ως κατωτέρω: 

 

α/α Μηχάνημα Εργου Αριθμός Πλαισίου Τέλη Χρήσης 2016 Κ.Α.Ε. 

1 Καδοπλυντήριο IVECO –JET 188 372,96 € 10-6323.0001 

Ας σημειωθεί ότι το παραπάνω ποσό είχε προσδιοριστεί στο παρελθόν (24-11-2006) χωρίς όμως να 
έχει καταβληθεί.  

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να 
ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου 
από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να λήγει ένα 
τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε την μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσής μας 
Γιακουμάρου Σμαράγδη του Φωτίου ως υπόλογο, η  οποία θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό 
των 372,96 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα 
με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία». 
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 (Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου) 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια καλεί τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· την, υπ’ αριθμ. 2/40341/24-05-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων 

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

· Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει την κ. Γιακουμάρου Σμαράγδη του Φωτίου, μόνιμη υπάλληλο της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού 
και Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (372,96 €) σε βάρος 
του Κ.Α. 10-6323.0001, που θα εκδοθεί για τις ανάγκες πληρωμής στην Δ.Ο.Υ. Ρόδου τελών χρήσης 
έτους 2016, προκειμένου να χορηγηθούν άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας σε συγκεκριμένο μηχάνημα 
του Δήμου. 

    Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από την 
ανωτέρω υπόλογο υπάλληλο, θα πρέπει να περαιωθεί έως και την  31

η
 Αυγούστου 2016. 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

13/2016 (ΑΔΑ:75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 10-6323.0001, που έχει 
επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 
Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)          (Απόφ. Αρ.207/2016  Α.Δ.Α : 7ΘΑΨΩ1Ρ-ΑΘ9) 

Eπικαιροποίηση – συμπλήρωση αιτιολογίας στην με αρ. 435/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Ρόδου με θέμα «Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού που αφορά την ματαίωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια σταθερού εξοπλισμού Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου». 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρεται στην ανάγκη επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της 
αιτιολογίας της υπ’αρ.  435/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την απόρριψη της 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου και δίνει τον λόγο στον προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Ρόδου κ. 
Παπαγεωργίου  Θεόδωρου, να εισηγηθεί αναλυτικά όπως παρακάτω τον εν λόγω θέμα. 
 

Ο Νομικός Σύμβουλος Θεόδωρος Παπαγεωργίου, έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στην ανάγκη 
επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της αιτιολογίας της υπ’αρ.  435/2015 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, που αφορά την απόρριψη της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου», διότι είναι προφανές ότι από 
παραδρομή δεν συμπεριελήφθη στο πρακτικό της υπ’αρ. 435/2015 απόφασης,  η αιτιολογία που 
στοιχειοθετεί το λόγο που δεν έγινε δεκτή η απόρριψη της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου». 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πράγματι από προφανή παραδρομή δεν περιελήφθη στην εισήγηση – αιτιολογία 
της υπ’αρ. 435/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ότι η μη αποδοχή της απορριπτικής 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για έλλειψη δικαιολογητικών των συμμετεχουσών εταιρειών, 
στηρίχθηκε στο γεγονός ότι  η γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού ήταν αναιτιολόγητη και 
συγκεκριμένα  οι παρουσιαζόμενες ως  ελλείψεις  δικαιολογητικών εμφαίνονται ως  τυπικά επουσιώδεις,  
καθώς  η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν επεσήμανε στην Οικονομική Επιτροπή ποιοί  ουσιώδεις όροι της 
Διακήρυξης επί ποινή αποκλεισμού  παραβιάσθηκαν, καθώς επίσης  αν υπήρχαν  αμφιβολίες όφειλε η 
Επιτροπή Διαγωνισμού να  γνωμοδοτήσει στην Οικονομική Επιτροπή, ως Αναθέτουσα Αρχή, να ζητήσει 
συμπληρώσεις  και διευκρινίσεις, παρά να ματαιωθεί ένα κρίσιμος διαγωνισμός σε ένα τόσο ζωτικό τομέα 
και  να κινδυνεύει να απολεσθεί χρηματοδότηση.      
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 Ειδικότερα είναι προφανές ότι ως προς κάθε μια από τις συντρέχουσες εταιρείες, η απορριπτική 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι ανεπαρκής για τους εξής λόγους: 

 

1.ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Θα συνιστούσε κατάχρηση και έλλειψη αιτιολογίας  αν θεωρείτο ότι δεν γίνεται δεκτή επειδή δηλώνει ότι 
κατασκευάζει τον βαλιστικό διαχωριστή ενώ κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού  τον 
κατασκευάζει άλλη εταιρεία, χωρίς να τεκμηριώνεται όμως από την Επιτροπή Διαγωνισμού από πού 
προκύπτει ότι τον κατασκευάζει άλλη εταιρεία , άλλωστε αν προέκυπτε κάτι τέτοιο ευλόγως  θα υπέβαλαν 
ενστάσεις οι άλλοι συμμετέχοντες. 
 

2.ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
Θα συνιστούσε κατάχρηση και έλλειψη αιτιολογίας  αν θεωρείτο ότι για προσφερόμενα είδη που δεν 
κατονομάζονται και δεν προσδιορίζονται ποια είναι , δεν έγινε  ανάρτηση ποια είναι η οργάνωση και το 
προφίλ των κατασκευαστικών εταιρειών των μη κατονομαζόμενων και μη προσδιορισμένων ειδών, όπως 
η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδότησε , άλλωστε αν προέκυπτε κάτι τέτοιο ευλόγως  θα υπέβαλαν 
ενστάσεις οι άλλοι συμμετέχοντες. 
Εξ άλλου και ως προς την κατά την Ε.Δ. έλλειψη της ανάρτησης της δήλωσης – εξουσιοδότησης του 
μητρικού κατασκευαστικού οίκου της πρέσας δεματοποίησης, παρομοίως δεν αιτιολογείται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού γιατί θα έπρεπε να είναι αναρτημένη παραπάνω δήλωση - εξουσιοδότηση του 
μητρικού κατασκευαστικού οίκου και με ποιο περιεχόμενο, δεν προσδιορίζεται ποιος είναι ο οίκος αυτός, 
και γιατί δεν αρκεί το υποβληθέν δικαιολογητικό, άλλωστε επίσης αν προέκυπτε κάτι τέτοιο ευλόγως  θα 
υπέβαλαν ενστάσεις οι άλλοι συμμετέχοντες. 
 

3. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Η αιτιολογία της Επιτροπής Διαγωνισμού ότι για τα είδη 2-5, 7-18, 19-20 και 22-23 δεν αναρτήθηκε 
δήλωση εγγύησης από τον κατασκευαστικό  μητρικό  οίκο πέρα του έτους, είναι  αντιφατική και 
αναιτιολόγητη  διότι ταυτόχρονα η Επιτροπή Διαγωνισμού αποδέχεται ότι προσφέρθηκε διάρκεια 
εγγύησης 24 μηνών η εγγύηση δηλαδή  πέρα του έτους,  ενώ  επίσης αναιτιολόγητα δεν προσδιορίζει 
ποιος είναι ο  κατασκευαστικός   μητρικός  οίκος και από πού προκύπτει ότι αυτός έπρεπε να υποβάλλει 
δήλωση εγγύησης αντί της συμμετέχουσας εταιρείας, άλλωστε επίσης αν προέκυπτε κάτι τέτοιο ευλόγως 
και σε αυτή τη περίπτωση   θα υπέβαλαν ενστάσεις οι άλλοι συμμετέχοντες. 
Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση εγκρίνει την εισήγηση του νομικού συμβούλου 
και του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος    παρέθεσε την ως άνω αιτιολογία που από 
παραδρομή δεν περιελήφθη στο πρακτικό της υπ’αρ. 435/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η 
οποία επικαιροποιείται και συμπληρώνεται αυθεντικά σύμφωνα με τα παραπάνω.  
     

Αμέσως μετά καλεί τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την προφορική πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και του Προϊσταμένου Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου και του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής 
και επικαιροποιεί και συμπληρώνει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με αρ. 
435/2015 με θέμα «Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού που αφορά την ματαίωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια σταθερού εξοπλισμού Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» ως 
εξής: 

Η μη αποδοχή της απορριπτικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για έλλειψη δικαιολογητικών 
των συμμετεχουσών εταιρειών, στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
ήταν αναιτιολόγητη και συγκεκριμένα  οι παρουσιαζόμενες ως  ελλείψεις  δικαιολογητικών εμφαίνονται 
ως  τυπικά επουσιώδεις,  καθώς η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν επεσήμανε στην Οικονομική Επιτροπή 
ποιοί  ουσιώδεις όροι της Διακήρυξης επί ποινή αποκλεισμού  παραβιάσθηκαν, καθώς επίσης  αν υπήρχαν  
αμφιβολίες όφειλε η Επιτροπή Διαγωνισμού να  γνωμοδοτήσει στην Οικονομική Επιτροπή, ως 
Αναθέτουσα Αρχή, να ζητήσει συμπληρώσεις  και διευκρινίσεις, παρά να ματαιωθεί ένα κρίσιμος 
διαγωνισμός σε ένα τόσο ζωτικό τομέα και  να κινδυνεύει να απολεσθεί χρηματοδότηση.      
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Ειδικότερα είναι προφανές ότι ως προς κάθε μια από τις συντρέχουσες εταιρείες, η απορριπτική 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι ανεπαρκής για τους εξής λόγους: 

1.ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Θα συνιστούσε κατάχρηση και έλλειψη αιτιολογίας  αν θεωρείτο ότι δεν γίνεται δεκτή επειδή δηλώνει ότι 
κατασκευάζει τον βαλιστικό διαχωριστή ενώ κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού  τον 
κατασκευάζει άλλη εταιρεία, χωρίς να τεκμηριώνεται όμως από την Επιτροπή Διαγωνισμού από πού 
προκύπτει ότι τον κατασκευάζει άλλη εταιρεία , άλλωστε αν προέκυπτε κάτι τέτοιο ευλόγως  θα υπέβαλαν 
ενστάσεις οι άλλοι συμμετέχοντες. 
 

2.ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
Θα συνιστούσε κατάχρηση και έλλειψη αιτιολογίας  αν θεωρείτο ότι για προσφερόμενα είδη που δεν 
κατονομάζονται και δεν προσδιορίζονται ποια είναι , δεν έγινε  ανάρτηση ποια είναι η οργάνωση και το 
προφίλ των κατασκευαστικών εταιρειών των μη κατονομαζόμενων και μη προσδιορισμένων ειδών, όπως 
η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδότησε , άλλωστε αν προέκυπτε κάτι τέτοιο ευλόγως  θα υπέβαλαν 
ενστάσεις οι άλλοι συμμετέχοντες. 
Εξ άλλου και ως προς την κατά την Ε.Δ. έλλειψη της ανάρτησης της δήλωσης – εξουσιοδότησης του 
μητρικού κατασκευαστικού οίκου της πρέσας δεματοποίησης, παρομοίως δεν αιτιολογείται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού γιατί θα έπρεπε να είναι αναρτημένη παραπάνω δήλωση - εξουσιοδότηση του 
μητρικού κατασκευαστικού οίκου και με ποιο περιεχόμενο, δεν προσδιορίζεται ποιος είναι ο οίκος αυτός, 
και γιατί δεν αρκεί το υποβληθέν δικαιολογητικό, άλλωστε επίσης αν προέκυπτε κάτι τέτοιο ευλόγως  θα 
υπέβαλαν ενστάσεις οι άλλοι συμμετέχοντες. 
 

3. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Η αιτιολογία της Επιτροπής Διαγωνισμού ότι για τα είδη 2-5, 7-18, 19-20 και 22-23 δεν αναρτήθηκε 
δήλωση εγγύησης από τον κατασκευαστικό  μητρικό  οίκο πέρα του έτους, είναι  αντιφατική και 
αναιτιολόγητη  διότι ταυτόχρονα η Επιτροπή Διαγωνισμού αποδέχεται ότι προσφέρθηκε διάρκεια 
εγγύησης 24 μηνών η εγγύηση δηλαδή  πέρα του έτους,  ενώ  επίσης αναιτιολόγητα δεν προσδιορίζει 
ποιος είναι ο  κατασκευαστικός   μητρικός  οίκος και από πού προκύπτει ότι αυτός έπρεπε να υποβάλλει 
δήλωση εγγύησης αντί της συμμετέχουσας εταιρείας, άλλωστε επίσης αν προέκυπτε κάτι τέτοιο ευλόγως 
και σε αυτή τη περίπτωση   θα υπέβαλαν ενστάσεις οι άλλοι συμμετέχοντες. 
 
 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνου που τέθηκε 
εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας 
συνεδρίασης. 
 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Περδίκης  Ιωάννης     Ατσίδη Ελπίδα 

   Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                                                                           
 

             ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                           

1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος   

2. Κορωναίος Ιωάννης   

3. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

4. Ψυλλάκης Βασίλειος    

5. Μουτάφης Δήμος - Μιχαήλ   

6. Κυριαζής Στέφανος   

7. Μανωλάκης Αλέξανδρος   

 


