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Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 21 / 02-09-2016 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2016 

και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  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. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη 

πρόσκληση   του Προέδρου  κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/70463/29-08-2016, η οποία 

κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 

 

Αφού διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη Βασιλική,      6. Κυριαζή Στέφανο, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται  όπως ακριβώς 

προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010) από τον κ. Κυριαζή Στέφανο, ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος 

της πλειοψηφίας, 2 Ατσίδη Ελπίδα (δικαιολογημένη) η οποία αναπληρώνεται όπως ακριβώς προβλέπεται (άρθρ. 

74 & 75 του Ν.3852/2010) από τον κ. Τοκούζη Παναγιώτη ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη 

συνεδρίαση, 3. Δράκο Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται  όπως ακριβώς 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, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη 

συνεδρίαση, 3. Σπανό – Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται  όπως ακριβώς 

προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010) από τον κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο ως τρίτο αναπληρωματικό 

μέλος λόγω έλλειψης άλλων αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας, , ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη 

στη συνεδρίαση, 4. Παναή Ευαγγελία (δικαιολογημένη),  

 

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής 

δημοτικής υπαλλήλου, κ. Μαρίας Παπαγεωργίου και της κας Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλου του 

Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, καθώς επίσης και του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Στρατή Στεφάνου 

και της υπαλλήλου τμήματος λογιστηρίου κ. Κωτσάκη Βικτώριας. 

ΘΕΜΑ 1
ο 
                                                                           Απόφ. 344/2016  (Α.Δ.Α: ΩΟΠΘΩ1Ρ-2ΕΗ )   

Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις διαθέσεις πιστώσεων οικ. 

έτους 2016. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/69378/25-8-2016) 

        Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης 

Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 2/69378/25-08-2016, 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. 
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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 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Αποζημιώσεις σε 

χρήμα 
40-7421.0004 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Ροδοπούλα κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας 

της Κ.Μ. 452 γαιών  Ρόδου στον Κούτρη 

Παναγιώτη ύστερα από την αριθ. πρωτ. 

1567/3-8-2016 αίτηση του , στην Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδίου 

6.232,00 

2 
Αντιμισθία 

Δημάρχου και 

Αντιδημάρχων 

00-6121.0001 
Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και 

προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 

ΔΚΚ) 

55.000,00 

3 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
10-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 

Αορίστου Χρόνου 

 

20.000,00 

4 Εργοδοτικές 

εισφορές 
10-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 

χρόνου 

 

30.000,00 

5 Εργοδοτικές 

εισφορές 
70-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου 

 

28.000,00 

6 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
70-6021.0001 Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών 

Δ/νσεων 

 

65.000,00 

7 Αποδοχές 

υπαλλήλων 

70-6011.0001 

 
Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού 

 

220.000,00 

8 Εργοδοτικές 

εισφορές 
40-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 

χρόνου 

 

6.000,00 

9 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
40-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 

Αορίστου Χρόνου 

 

20.000,00 

 

10 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
40-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 

πολεοδομίας 

 

130.000,00 

11 Εργοδοτικές 

εισφορές 
35-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 

χρόνου 

 

5.000,00 

12 Εργοδοτικές 

εισφορές 
35-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 

 

8.000,00 

13 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
35-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 

Αορίστου χρόνου 

 

10.000,00 

14 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
35-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας  

πρασίνου 

 

37.000,00 

15 Εργοδοτικές 

εισφορές 
30-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 

χρόνου 

 

45.000,00 

16 Εργοδοτικές 

εισφορές 
30-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 

 

8.000,00 

17 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
30-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 

Αορίστου χρόνου 

 

95.000,00 

18 Εργοδοτικές 

εισφορές 
15-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου 

 

40.000,00 

19 Εργοδοτικές 

εισφορές 
15-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 

 

12.000,00 

20 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
15-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού  Δικαίου 

Αορίστου χρόνου 

 

85.000,00 



21 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
15-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

 

50.000,00 

22 Έργο 70-6262.0001 
Απομακρυσμένος έλεγχος – Τηλεδιαχείριση  

φωτεινής σηματοδότησης σε κόμβους της 

πόλης 

 

24.800,00 

23 Έργο 30-7326.0070 
Εγκατάσταση ιστών και σηματοδοτών στον 

κόμβο της διασταύρωσης των οδών 

Γρηγορίου Ε΄και Ι. Δενδρινού 

12.700,00 

24 Έργο 30-7336.0046 
Εργασίες αναβάθμισης συσκευής 

σηματοδότησης κόμβου Εθνικής 

Αντιστάσεως 

 

12.700,00 

25 Μελέτη 30-7412.0054 
Υδραυλική μελέτη τάφρου Προφήτη Ηλία 

αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου 

 

17.900,00 

26 Μελέτη 30-7412.0055 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

υδραυλικής μελέτης τάφρου Προφήτη Ηλία 

αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου 

 

17.900,00 

27 Μελέτη 30-7412.0056 Βελτίωση συμβολής ρεμάτων Λιβαδιών – 

Μαγκαφά – μακρώνα στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 

17.900,00 

28 Έξοδα 30-6141.0001 Έξοδα ελέγχου χρωμάτων διαγράμμισης 500,00 

29 Μελέτη 30-7412.0063 

Μελέτη Υδραυλικών Έργων για την 

αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 

περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 

εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί) 

 

2.500,00 

30 Μελέτη 30-7412.0065 

Περιβαλλοντική μελέτη για την 

αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 

περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 

εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί) 

 

12.500,00 

31 Μελέτη 30-7412.0064 

Γεωτεχνική μελέτη και Έρευνα για την 

αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 

περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 

εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί) 

 

17.400,00 

32 Μελέτη 

 
30-7412.0062 

Μελέτη Λιμενικών Έργων για την 

αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 

περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 

εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί) 

 

11.200,00 

33 ‘Έργο 64-7336.0001 Διαμόρφωση και οργάνωση λειτουργίας της 

παραλιακής ζώνης  ( τ. Δ. Αφάντου ) 

 

51.100,00 

34 Επίδομα 15-6741.0002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, 

αιμολυτική αναιμία , αιμορροφιλία,  AIDS 

 

100.000,00 

35 Επίδομα 15-6741.0004  

Επίδομα  βαριάς νοητικής καθυστέρησης 

 

140.000,00 

36 Επίδομα 15-6741.0005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / 

τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους 

 

10.000,00 

37 Επίδομα 15-6741.0006 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 
 

10.000,00 

38 Επίδομα 15-6741.0009 Επίδομα Τυφλότητας 
 

270.000,00 

39 Επίδομα 15-6741.0010 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 
 

30.000,00 

40 Απόδοση 00-8231.0031 Απόδοση εισφοράς σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ 
 

3.000,00 

41 Απόδοση 00-8231.0024 Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ 

1% 

 

100.000,00 

42 Απόδοση 00-8231.0007 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ 
 

5.000,00 

43 Εργοδοτικές 

εισφορές 

 

70-6051.0001 

Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού 

Λοιπών Υπηρεσιών 

 

47.000,00 



44 Επιχορήγηση 00-6718.0005 
Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής 

φροντίδας και Ανάπτυξης  Ρόδου 

 

16.760,31 

 

 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Ετήσια Εισφορά  00-6056.0001 Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ. 

ΤΑΔΚΥ 

 

     -1.050.000,00 

2 Μίσθωση 

μηχανημάτων  

70-6233.0002 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 

αποκατάσταση των ζημιών που 

προκάλεσε η πυρκαγιά της 18ης 

Ιουνίου στις Δημοτικές Ενότητες 

Ν.Ρόδου & Αταβύρου 

 

         -49.000,00 

3 Μισθώματα  15-6232.0001 Μισθώματα κτιρίων -5.000,00 

4 Έργο  70-7331.0014 Μονώσεις δημοτικών κτιρίων        -32.301,00 

5 Έργο παροχής 

υπηρεσιών  

20-6277.0001 Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων και ογκωδών 

αντικειμένων , μηχανικής και 

χειρονακτικής σάρωσης και 

αποψιλώσεων κοινόχρηστων χώρων  

 

        -50.000,00 

 

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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/9/2016 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Έργο 70-7336.0010 Ολοκλήρωση επισκευών Ιερού Ναού 

Ταξιάρχη Ρόδου 
9.270,00 

2 Έργο 15-7336.0019 Αποκατάσταση στεγασμένης εξέδρας 

γηπέδου Διαγόρα 
50.000,00 



3 Έργο 70-7331.0021 Συντήρηση νέας αγοράς 50.000,00 

4 Σύμβαση 64-6737.0001 

Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με 

ΔΕΥΑΡ για την αποκατάσταση του 

αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς λόγω της 

καταστροφικής πυρκαγιάς της 18
ης

 Ιουνίου 

2016 

80.000,00 

5 Οδοιπορικά 00-6423 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 

για να καλυφθούν τα έξοδα των κτιρίων για 

τον αρχιτεκτονική διαγωνισμό ιδεών για την 

ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου (Εκατό 

χουρμαδιές) 

5.000,00 

6 Λοιπές επιστροφές 00-8261.0001 Λοιπές επιστροφές 36.251,93 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/69378/25-08-2016, εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου για την συμπληρωματική εισήγηση, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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: 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Αποζημιώσεις σε 

χρήμα 
40-7421.0004 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Ροδοπούλα κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας 

της Κ.Μ. 452 γαιών  Ρόδου στον Κούτρη 

Παναγιώτη ύστερα από την αριθ. πρωτ. 

1567/3-8-2016 αίτηση του , στην Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδίου 

 

 

 

6.232,00 

2 
Αντιμισθία 

Δημάρχου και 

Αντιδημάρχων 

00-6121.0001 
Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και 

προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 

ΔΚΚ) 

 

55.000,00 

3 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
10-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 

Αορίστου Χρόνου 

 

20.000,00 

4 Εργοδοτικές 

εισφορές 
10-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 

χρόνου 

 

30.000,00 

5 Εργοδοτικές 

εισφορές 
70-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου 

 

28.000,00 

6 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
70-6021.0001 Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών 

Δ/νσεων 

 

65.000,00 



7 Αποδοχές 

υπαλλήλων 

70-6011.0001 

 
Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού 

 

220.000,00 

8 Εργοδοτικές 

εισφορές 
40-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 

χρόνου 

 

6.000,00 

9 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
40-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 

Αορίστου Χρόνου 

 

20.000,00 

 

10 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
40-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 

πολεοδομίας 

 

130.000,00 

11 Εργοδοτικές 

εισφορές 
35-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 

χρόνου 

 

5.000,00 

12 Εργοδοτικές 

εισφορές 
35-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 

 

8.000,00 

13 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
35-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 

Αορίστου χρόνου 

 

10.000,00 

14 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
35-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας  

πρασίνου 

 

37.000,00 

15 Εργοδοτικές 

εισφορές 
30-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 

χρόνου 

 

45.000,00 

16 Εργοδοτικές 

εισφορές 
30-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 

 

8.000,00 

17 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
30-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 

Αορίστου χρόνου 

 

95.000,00 

18 Εργοδοτικές 

εισφορές 
15-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου 

 

40.000,00 

19 Εργοδοτικές 

εισφορές 
15-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 

 

12.000,00 

20 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
15-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού  Δικαίου 

Αορίστου χρόνου 

 

85.000,00 

21 Αποδοχές 

υπαλλήλων 
15-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

 

50.000,00 

22 Έργο 70-6262.0001 
Απομακρυσμένος έλεγχος – Τηλεδιαχείριση  

φωτεινής σηματοδότησης σε κόμβους της 

πόλης 

 

24.800,00 

23 Έργο 30-7326.0070 
Εγκατάσταση ιστών και σηματοδοτών στον 

κόμβο της διασταύρωσης των οδών 

Γρηγορίου Ε΄και Ι. Δενδρινού 

12.700,00 

24 Έργο 30-7336.0046 
Εργασίες αναβάθμισης συσκευής 

σηματοδότησης κόμβου Εθνικής 

Αντιστάσεως 

 

12.700,00 

25 Μελέτη 30-7412.0054 
Υδραυλική μελέτη τάφρου Προφήτη Ηλία 

αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου 

 

17.900,00 

26 Μελέτη 30-7412.0055 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

υδραυλικής μελέτης τάφρου Προφήτη Ηλία 

αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου 

 

17.900,00 

27 Μελέτη 30-7412.0056 Βελτίωση συμβολής ρεμάτων Λιβαδιών – 

Μαγκαφά – μακρώνα στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 

17.900,00 

28 Έξοδα 30-6141.0001 Έξοδα ελέγχου χρωμάτων διαγράμμισης 500,00 

29 Μελέτη 30-7412.0063 

Μελέτη Υδραυλικών Έργων για την 

αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 

περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 

εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί) 

 

2.500,00 

30 Μελέτη 30-7412.0065 

Περιβαλλοντική μελέτη για την 

αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 

περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 

εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί) 

 

12.500,00 



31 Μελέτη 30-7412.0064 

Γεωτεχνική μελέτη και Έρευνα για την 

αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 

περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 

εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί) 

 

17.400,00 

32 Μελέτη 

 
30-7412.0062 

Μελέτη Λιμενικών Έργων για την 

αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 

περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 

εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί) 

 

11.200,00 

33 ‘Έργο 64-7336.0001 Διαμόρφωση και οργάνωση λειτουργίας της 

παραλιακής ζώνης  ( τ. Δ. Αφάντου ) 

 

51.100,00 

34 Επίδομα 15-6741.0002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων , 

αιμολυτική αναιμία , αιμορροφιλία,  AIDS 

 

100.000,00 

35 Επίδομα 15-6741.0004  

Επίδομα  βαριάς νοητικής καθυστέρησης 

 

140.000,00 

36 Επίδομα 15-6741.0005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / 

τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους 

 

10.000,00 

37 Επίδομα 15-6741.0006 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 
 

10.000,00 

38 Επίδομα 15-6741.0009 Επίδομα Τυφλότητας 
 

270.000,00 

39 Επίδομα 15-6741.0010 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 
 

30.000,00 

40 Απόδοση 00-8231.0031 Απόδοση εισφοράς σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ 
 

3.000,00 

41 Απόδοση 00-8231.0024 Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ 

1% 

 

100.000,00 

42 Απόδοση 00-8231.0007 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ 
 

5.000,00 

43 Εργοδοτικές 

εισφορές 

 

70-6051.0001 

Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού 

Λοιπών Υπηρεσιών 

 

47.000,00 

44 Επιχορήγηση 00-6718.0005 
Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής 

φροντίδας και Ανάπτυξης  Ρόδου 

 

16.760,31 

45 Έργο 70-7336.0010 Ολοκλήρωση επισκευών Ιερού Ναού 

Ταξιάρχη Ρόδου 
9.270,00 

46 Έργο 15-7336.0019 Αποκατάσταση στεγασμένης εξέδρας 

γηπέδου Διαγόρα 
50.000,00 

47 Έργο 70-7331.0021 Συντήρηση νέας αγοράς 50.000,00 

48 Σύμβαση 64-6737.0001 

Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με 

ΔΕΥΑΡ για την αποκατάσταση του 

αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς λόγω της 

καταστροφικής πυρκαγιάς της 18
ης

 Ιουνίου 

2016 

80.000,00 

49 Οδοιπορικά 00-6423 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 

για να καλυφθούν τα έξοδα των κτιρίων για 

τον αρχιτεκτονική διαγωνισμό ιδεών για την 

ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου (Εκατό 

χουρμαδιές) 

5.000,00 

50 Λοιπές επιστροφές 00-8261.0001 Λοιπές επιστροφές 36.251,93 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Ετήσια Εισφορά  00-6056.0001 Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ. 

ΤΑΔΚΥ 

 

     -1.050.000,00 

2 Μίσθωση 

μηχανημάτων  

70-6233.0002 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 

αποκατάσταση των ζημιών που 

προκάλεσε η πυρκαγιά της 18ης 

Ιουνίου στις Δημοτικές Ενότητες 

Ν.Ρόδου & Αταβύρου 

 

         -49.000,00 

3 Μισθώματα  15-6232.0001 Μισθώματα κτιρίων -5.000,00 

4 Έργο  70-7331.0014 Μονώσεις δημοτικών κτιρίων        -32.301,00 

5 Έργο παροχής 

υπηρεσιών  

20-6277.0001 Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων και ογκωδών 

αντικειμένων , μηχανικής και 

χειρονακτικής σάρωσης και 

αποψιλώσεων κοινόχρηστων χώρων  

 

        -50.000,00 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 
                                                                          Απόφ. 345/2016  (Α.Δ.Α: 7ΧΜ1Ω1Ρ-ΨΑΕ   )   

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών οικ. έτους 2016, βάσει σχετικής εισήγησης της 

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/69370/25-08-2016)  

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης Οικονομικών 

με αριθμ. πρωτ. 2/69370/25-08-2016, ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας  για πολυετών 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: 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Έργο 61-7326.0004 
Σύνδεση κλειστού  Γυμναστηρίου  Δ.Ε. 

Καλλιθέας με το δίκτυο ακαθάρτων . 

 

2016/53.000,00 

2017/70.000,00 

 

2 Έργο 70-7331.0014 Μονώσεις δημοτικών κτιρίων 

2016/70.000,00 

2017/280.000,00 

 



 

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) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/69370/25-08-2016, εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών, 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, ως ακολούθως: 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Έργο 61-7326.0004 
Σύνδεση κλειστού  Γυμναστηρίου  Δ.Ε. 

Καλλιθέας με το δίκτυο ακαθάρτων . 

 

2016/53.000,00 

2017/70.000,00 

 

2 Έργο 70-7331.0014 Μονώσεις δημοτικών κτιρίων 

2016/70.000,00 

2017/280.000,00 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο 
                                                                           Απόφ. 346/2016  (Α.Δ.Α: 7ΜΩ5Ω1Ρ-Κ55  )  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος 

δράσης, οικονομικού έτους 2016.  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/69462/25-8-2016) 

      Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του προϋπολογισμού της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/69462/25-8-2016 καθώς και τις δύο συμπληρωματικές αυτής 

με αρ.πρωτ.: 2/70205/29-8-2016 και 2/72197/02-09-2016, ως κατωτέρω: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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). 

 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. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α. 1314.0009 και τίτλο «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ Λάρδου-Αποχέτευση 

ακαθάρτων Δ.Δ. Λάρδου -1ος ειδικός προϋπ(Δικτυα 1η φαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 125.200 €, κατά 

113.752,09 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και την υπ΄αρ. 515/2016 απόφαση του Δ.Σ., λόγω μη διαθέσιμων πιστώσεων στο πρόγραμμα «Θησέας», το έργο 

θα πληρωθεί με ιδίους πόρους στον ήδη εγγεγραμμένο ΚΑ εξόδου 30-7326.0044. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 1328.0105 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου              » 

προϋπολογισμού δαπάνης 110.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. (ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης: 6ΠΠΣ7ΛΞ-6ΙΘ).  Έγινε ισόποση  συνολική 

εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 60-7341.0008 και 60-7341.0009 

2. Κ.Α. 1328.0106 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. (ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης: ΩΖΚΨ7ΛΞ-ΚΦ2).  Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδου στο Κ.Α. 60-7341.0010  

 

Αύξηση πιστώσεων  

1.  Κ.Α. 0614  και τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας 

εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).» προϋπολογισμού δαπάνης  830.260 €, κατά  16.220 €  με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. (Αναγγελία Πίστωσης Τ.Π.& Δανείων 85286/22-

08-2016). Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. 00-6711.0001 

2. Κ.Α. 1322.0004 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας (ΠΔΕ)» προϋπολογισμού 

δαπάνης  53.000 €, κατά  135.724,37 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης. Τα αντίστοιχα έξοδα του υποέργου «Κατασκευή τοιχείου περίφραξης 

στον αύλειο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου στη Δ.Ε. Καλλιθέας» είναι καταχωρημένα στα Π.Ο.Ε. του 

Προϋπολογισμού του 2016 στον Κ.Α. 15-8122.0001, ενώ αυτά του υποέργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών 

αποτελεσμάτων, ηλεκτρονικών χρονομέτρων, ηλεκτρικού πίνακα εναλλασσόμενης κατοχής και πίνακα 

ονοματοδοσίας παικτών» έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2014 και έχουν εξοφληθεί με το υπ΄αρ. 416 

Α/2014 Χ.Ε. 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 60-7341.0008 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 89.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.  

2. Κ.Α  60-7341.0009 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου - 

Μίσθωμα» προϋπολογισμού  δαπάνης 21.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.  

3. Κ.Α 60-7341.0010 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.  

4. Κ.Α 70-7132.0001 και τίτλο «Προμήθεια επιβατικού οχήματος από Δ.Δ.Δ.Υ.» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 

5. Κ.Α 70-6321.0001 και τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων» προϋπολογισμού δαπάνης 500 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 



Μηχανημάτων, προκειμένου να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος που θα προμηθευτεί ο Δήμος 

από την Δ.Δ.Δ.Υ. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6511.0005 και τίτλο «Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 500.000 €, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Λογιστηρίου 

2. Κ.Α 40-7421.0007 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων πράξης εφαρμογής στο 

Χαράκι» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, προκειμένου να αποζημιωθεί λόγω απαλλοτρίωσης 

ακίνητο. 

3. Κ.Α 00-6715.0002 και τίτλο «Μουσείο Νεολληνικής Τέχνης» προϋπολογισμού  δαπάνης 206.000 €, κατά 

300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Μουσείου Νεοελληνικής 

Τέχνης, προκειμένου να πληρωθούν εισφορές στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και δαπάνες από απορρέουν από δικαστική 

απόφαση που είναι άμεσα εκτελεστή. (ΦΕΚ τροποποίησης συστατικής πράξης «Μουσείου Νεοελληνικής 

Τέχνης Δήμου Ροδίων»: 2245 /2-8-2012, τεύχος Β’). 

4. Κ.Α 00-6711.0001 και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» προϋπολογισμού  δαπάνης 830.260 €, κατά 

16.220 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

 

Mείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6277.0001 και τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμματων & οδοκαθαρισμού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 4.227.081 €, κατά 4.177.081 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, λόγω του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους.           

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 4.177.081 € 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1.  Κ.Α. 20-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.800.000 €, κατά 50.000€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 20-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 

303.000 €, κατά 60.000€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

3.  Κ.Α. 20-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου» προϋπολογισμού 

δαπάνης  707.500 €, κατά 150.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

 

- Οι αυξήσεις των ανωτέρω Κ.Α. γίνονται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας για ολόκληρο το 

οικ. έτος 2016 

 

4. Κ.Α. 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 

χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης  4.366.325 €, κατά       3.917.081 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 4.177.081 € 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 

 

Μείωση πιστώσεων 

 



1. Κ.Α 30-7336.0004 και τίτλο «Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρονικών συσκευών ρύθμισης και φωτεινών 

σηματοδοτών με νέας τεχνολογίας σε κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση στην πόλη της Ρόδου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 8.000 € 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 30-7326.0058 και τίτλο «Κατασκευή στεγάστρων στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αμαξοστασίου στ' 

Ασγούρου» προϋπολογισμού δαπάνης 72.880 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό,  

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 8.000 € 

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 70-7135.0026 και τίτλο «Προμήθεια ασύρματου δικτύου ραδιοεπικοινωνιών για την κάλυψη των 

αναγκών της πολιτικής προστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 53.100 €, κατά 38.100 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδικού οχήματος ( κινητό κέντρο επιχειρήσεων)για την 

πυροπροστασία  του Δ Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 85.100 €, κατά 10.900 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 49.000 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 70-7333.0004 και τίτλο «Αποκατάσταση Αγροτικών Δρόμων και Καθαρισμός Ρεμάτων στη Δ.Ε. Ν. 

Ρόδου από τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά της 18ης Ιουνίου του 2016» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.500 

€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-7333.0005 και τίτλο «Αποκατάσταση Αγροτικών Δρόμων και Καθαρισμός Ρεμάτων στη Δ.Ε. 

Αταβύρου από τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά της 18ης Ιουνίου του 2016» προϋπολογισμού  δαπάνης 

24.500 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 49.000 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  3.030.272,39 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές μειώνεται κατά 299.727,72 

€  και το τελικό αποθεματικό είναι 2.730.544,67 € 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

 

ΕΣΟΔΑ 
221.820.631,05 

 

ΕΞΟΔΑ 
219.090.086,38 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

      2.730.544,67 

 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και της Δ/ντριας 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης κ. Κολεζάκη Μαρίας) 

 

 

1
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 



ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 2/69462/25-08-2016 εισήγησης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, 

τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης.   

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α. 1326.0051 και τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Αφάντου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 260.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στο Κ.Α. 15-7336.0020  

           

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6142.0042 και τίτλο «Σύνδεση με δίκτυα ΔΕΥΑΡ Ύδρευσης/Αποχέτευσης κτιρίου ΒΑΚΟΥΦ» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 1.686,58 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

2. Κ.Α 15-7336.0020 και τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Αφάντου» προϋπολογισμού  

δαπάνης 260.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση: Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ 

3. Κ.Α 70-6323.0001 και τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 75.000 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Mείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6243.0002 και τίτλο «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού 

καθαριότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, κατά 80.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης καθαριότητας και ανακύκλωσης, λόγω του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το 

τέλος του έτους.           

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 80.000 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6277.0005 και τίτλο «Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και 

χειρονακτική), χορτοκοπή-κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης καθαριότητας και ανακύκλωσης. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α.20-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 

43.737 €, κατά 30.000€  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 80.000 € 

 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 3.030.272,39 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/69462/25-08-2016 εισήγηση, μειώνεται κατά 376.414,30 €  και το τελικό 

αποθεματικό είναι 2.653.858,09 € 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 222.080.631,05 

ΕΞΟΔΑ 219.426.772,96 



ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       2.653.858,09 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και της Δ/ντριας 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης κ. Κολεζάκη Μαρίας) 

2
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση των υπ’ αριθμών  2/69462/25-08-2016, 2/70205/29-8-2016 εισηγήσεων αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης.   

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1.  Κ.Α. 4214.0001  και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 

33.700,04 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου, προκειμένου να 

εισπραχθεί το ποσό των 36.251,93 από ΕΛΤΑ ΛΙΝΔΟΥ μετά από εκ παραδρομής κατάθεση. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 70-7336.0010 και τίτλο «Ολοκλήρωση επισκευών ιερού ναού Ταξιάρχη Ρόδου» προϋπολογισμού  

δαπάνης 26.000€, κατά 600 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, προκειμένου να πληρωθεί ο τρίτος και τελικός λογαριασμός του έργου. 

2. Κ.Α 00-6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000€, κατά 

50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου, λόγω του ότι 

πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα οι επιδόσεις πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής από δημοτικά ακίνητα. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  3.030.272,39 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις εγγραφές στις υπ΄αρ. 2/69462/25-08-2016, 2/70205/29-8-2016 εισηγήσεις, μειώνεται κατά 393.314,26 €  και 

το τελικό αποθεματικό είναι 2.636.958,13 € 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 222.114.331,09 

ΕΞΟΔΑ 219.477.372,96 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       2.636.958,13 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και της Δ/ντριας 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης κ. Κολεζάκη Μαρίας) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/69462/25-08-2016, εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την 1
η
 

συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/70205/29-8-2016 και την 2
η
 συμπληρωματική εισήγηση με 

αρ. πρωτ.: 2/72197/2-9-2016, 

 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 4
ο 
                                                                          Απόφ. 347/2016  (Α.Δ.Α: 73ΗΚΩ1Ρ-ΨΨΞ   )   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος της απευθείας ανάθεσης με τη 

διαδικασία του έκτακτου γεγονότος για την προμήθεια «Τροφίμων παιδικών σταθμών, έτους 2016»   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/69065/24-8-2016) 

        Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 2/69065/24-8-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα :   Απευθείας ανάθεση από Ο.Ε. για την προμήθεια «τροφίμων παιδικών σταθμών» έτους 2016 με τη 

διαδικασία του εκτάκτου γεγονότος.  

 Παρακαλούμε όπως προβείτε: α) στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής 

γνωμοδότησης για την προμήθεια «τροφίμων παιδικών σταθμών, έτους 2016»  με τη διαδικασία του εκτάκτου 

γεγονότος. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Σάββα Διακοσταματίου) 

                                           

                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
για την προμήθεια «τροφίμων παιδικών σταθμών έτους 2016(κωδ. 15/6481.0001) με την διαδικασία του 

εκτάκτου». 

 Στη Ρόδο στις 05 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της Ο.Ε. και που απαρτίζεται από 

τους:  

1.  Νικόλαο Αφαντενό (πρόεδρο)  

2. Εμμανουήλ Κανάκα (μέλος)  

3. Γεράσιμο Αντωνάτο (μέλος) 

 προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια της προμήθειας «τροφίμων παιδικών σταθμών» με τη διαδικασία 

του εκτάκτου γεγονότος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.952,33 ευρώ με ΦΠΑ, η οποία εγκρίθηκε με την 

απόφαση 302/2016 της Οικονομικής Επιτροπής και προκηρύχθηκε με την εκδήλωση ενδιαφέροντος 2/61794 

στις 28/07/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης των κωδικών με απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης.  

Στη διαδικασία, που σύμφωνα με τα δεδομένα της πρόσκλησης είχε σαν  αποτέλεσμα λήξη επίδοσης των 

προσφορών την  10
η
 πρωινή στις 05/08/2016, συμμετείχε και προσήλθε να καταθέσει εγκαίρως προσφορά  μόνο 

ο εξής προμηθευτής: 

    1. ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ 

 για τα παρακάτω υλικά: 

Είδος 
Μον. 

μετρ 

ποσότητα 

Τιμή μον. δαπάνη 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ 690 0,53 365,70 

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 670 1,86 1.246,20 

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΤΕΜ 610 0,35 213,50 

ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 410 1,26 516,60 

ΚΑΡΟΥΖΙΑ0 ΚΙΛΟ 1160 0,44 510,40 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 120 1,17 140,40 

ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 570 0,66 376,20 

ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 750 0,53 397,50 

ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 270 3,27 882,90 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ 275 0,59 162,25 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 80 1,37 109,60 

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ 

ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 910 1,61 1.465,10 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 840 1,61 1.352,40 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 590 1,46 861,40 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 4.160 0,80 3.328,00 

ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 414 1,50 621,00 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 50 1,46 73,00 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 

ΜΕΡΛΙΝ ΚΙΛΟ 500 0,99 495,00 

ΣΚΟΡΔΑ ΚΙΛΟ 25 4,60 115,00 



ΣΥΝΟΛΟ    
13.232,15 

 

Φ.Π.Α. 13%    1.720,18 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (10
η
 πρωινή στις 05/08/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς της Αλαφάκη Ζωής. Ο προμηθευτής είχε τα απαιτούμενα 

έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη πρόσκληση. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και 

σύμφωνα με το νόμο και η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς όπου κατέληξε στα 

κάτωθι: 

Η Αλαφάκη Ζωή κατάθεσε προσφορά 2% ποσοστό έκπτωσης στην μέση λιανική τιμή του τιμοκαταλόγου που 

εκδίδει η Εποπτεία Εμπορείου Δωδεκανήσου. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

1. Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές 

αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για 

παρόμοια είδη. Επιπλέον η επιτροπή έλαβε υπόψη της την τιμή από σχετικές συμβάσεις της εν λόγω 

εταιρείας με το Δήμο σε παλαιότερα έτη για παρόμοια είδη και διαπίστωσε ότι η προσφορά της 

εταιρείας είναι συμφέρουσα.  

2. Να κατακυρωθεί η προμήθεια για τα φρούτα και τα λαχανικά στην επιχείρηση ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ ως 

μειοδότη, με ποσοστό έκπτωσης 2% στην μέση λιανική τιμή του τιμοκαταλόγου που εκδίδει η 

Εποπτεία Εμπορείου Δωδεκανήσου.  

  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/69065/24-8-2016, εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, 

 Το Ν.3852/2010 

 Το άρθρο 103 παρ. γ. του Ν.3436/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 παρ. δ. του 3852/2010 

σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική επιτροπή είναι αρμοδιότητα της να προβεί σε απ΄ ευθείας ανάθεση στις 

περιπτώσεις προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και εκτέλεση έργων σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

1. Εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού  για την προμήθεια «τροφίμων 

παιδικών σταθμών έτους 2016(κωδ. 15/6481.0001) με την διαδικασία του έκτακτου γεγονότος» αφού  η 

οικονομική προσφορά της κας Αλαφάκης Ζωής  δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τιμές της 

μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη. Επιπλέον η 

επιτροπή έλαβε υπόψη της την τιμή από σχετικές συμβάσεις της εν λόγω εταιρείας με το Δήμο σε 

παλαιότερα έτη για παρόμοια είδη και διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας είναι συμφέρουσα.  

3. Κατακυρώνει την προμήθεια για τα φρούτα και τα λαχανικά στην επιχείρηση ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ ως 

μειοδότη, με ποσοστό έκπτωσης 2% στην μέση λιανική τιμή του τιμοκαταλόγου που εκδίδει η 

Εποπτεία Εμπορείου Δωδεκανήσου.  

ΘΕΜΑ 5
ο 
                                                                           Απόφ. 348/2016  (Α.Δ.Α: 7ΞΚΒΩ1Ρ-6Ο4    )   

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, τμήμα Προμηθειών, αρ. πρωτ. 2/67245/17-8-2016 ) 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αριθμ. πρωτ. 2/67245/17-8-2016, 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  

    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. 

 

ΤΙΜ. - ΑΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ.9400(25/7/16) ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΤΣΩΝ 

 

70-6672.0008 

 

    156,24 

ΤΙΜ.8691(02/08/16) ΜΙΧΑΗΛΟΥ Α.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ.   



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΡΩΝΗΣ 70-6662.0002     382,27 

ΤΙΜ.4501(28/07/16) ELECTRO INVEST. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝΔΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

    385,42 

 ΤΙΜ.6834(8/8/2016  ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗΣ-

ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ Ε.ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

 

70-6672.0008 

 

    210,00 

ΤΙΜ.6811(2/8/16)  ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗΣ-

ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ Ε.ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΩΝ 

 

70-6672.0008 

 

    390,04 

ΤΙΜ.9449(3/8/16) ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6672.0008 

 

    317,44 

ΣΥΝΟΛΑ    1.633.51 

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα παραπάνω παραστατικά δαπανών.                 

 
       (Ακολουθούν οι υπογραφές του αντιδημάρχου οικονομικών υπηρεσιών κου Διακοσταματίου Σάββα και του προϊσταμένου 

του τμήματος προμηθειών κου Αφαντενού Νικόλαου»   

  

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/67245/17-8-2016, εισήγηση του τμήματος προμηθειών, της δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , 

 Το άρθρο 72 του  Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

  
και εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή συνολικού ποσού 1.633.51 €, 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. 2/67245/17-8-2016  για την έκδοση ισόποσων 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι: 

ΤΙΜ. - ΑΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ.9400(25/7/16) ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΙΤΣΩΝ 

 

70-6672.0008 

 

    156,24 

ΤΙΜ.8691(02/08/16) ΜΙΧΑΗΛΟΥ Α.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΡΩΝΗΣ 

 

70-6662.0002 

 

    382,27 

ΤΙΜ.4501(28/07/16) ELECTRO INVEST. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝΔΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

    385,42 

 ΤΙΜ.6834(8/8/2016  ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗΣ-

ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ 

Ε.ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

 

70-6672.0008 

 

    210,00 

ΤΙΜ.6811(2/8/16)  ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗΣ-

ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ 

Ε.ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΩΝ 

 

70-6672.0008 

 

    390,04 

ΤΙΜ.9449(3/8/16) ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6672.0008 

 

    317,44 

ΣΥΝΟΛΑ    1.633.51 

 

ΘΕΜΑ 6
ο 
                                                                        Απόφ. 349/2016  (Α.Δ.Α: ΩΟΞΧΩ1Ρ-ΑΜΗ   )  

Διόρθωση της απόφασης  242/2016 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά « Λήψη απόφασης περί της 

έγκρισης δαπάνης και απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής τιμολογίων πάγιας 

προκαταβολής, Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ρόδου» ως προς τον αριθμό τιμολογίου .  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, τμήμα Προμηθειών, αρ. πρωτ. 2/66094/12-8-2016 ) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προμηθειών, της Δ/νσης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αριθμ. πρωτ. 2/66094/12-8-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΡΩΝΗΣ  

 

Το ΤΙΜ. 47314/29-06-2016 ΥΙΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ο.Ε. που αφορά τη Δημοτική Κοινότητα Σορωνής 

περάστηκε με αριθμό ΤΙΜ-Δ.Αποστολής (47304/29-06-2016) και δόθηκε αρ.απόφασης 242/2016 

 

 

ΤΙΜ. - 

ΑΠΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 



ΤΙΜ.4730

4(29/6/16) 

ΥΙΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΡΩΝΗΣ 

 

70-6662.0002 

 

372,00 

ΟΡΘΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΙΜ. - 

ΑΠΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ.4731

4(29/6/16) 

ΥΙΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΡΩΝΗΣ 

 

70-6662.0002 

 

372,00 

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη διόρθωση».               

(Ακολουθούν οι υπογραφές του αντιδημάρχου οικονομικών υπηρεσιών κου Διακοσταματίου Σάββα και του 

προϊσταμένου του τμήματος προμηθειών κου Αφαντενού Νικόλαου»   

  

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/66094/12-8-2016, εισήγηση του τμήματος προμηθειών, της δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών , 

 Το άρθρο 72 του  Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

  
Διορθώνει την απόφαση 242/2016 (Α.Δ.Α.: 6Τ5ΟΩ1Ρ-Ζ6Ω) της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον αριθμό 

τιμολογίου, δηλαδή, το ΤΙΜ. 47314/29-06-2016   του προμηθευτή «Υιοι Στέλιου Ευστρατίου Ο.Ε.» που 

αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση  διορθώνεται στο σωστό αριθμό τιμολογίου που είναι ΤΙΜ. 47314(29-6-

2016) του ίδιου προμηθευτή.    

  

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 242/2016 όπως ακριβώς έχει. 

ΘΕΜΑ 7
ο 
                                                                                 Απόφ. 350/2016  (Α.Δ.Α: 77ΙΚΩ1Ρ-560 ) 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.38/2016 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση 

εισήγησης αποχαρακτηρισμού εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων με ισόποση αύξηση των εκτάκτων 

ανειδίκευτων» ως προς του ποσό αποχαρακτηρισμού ως πιστώσεις ΣΑΤΑ ύψους 3.864.189,92 € αντί του 

ορθού 3.553.075,00   

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, τμήμα Ταμείου, αρ. πρωτ. 2/68618/23-08-2016 ) 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, τμήμα Ταμείου, αρ. πρωτ. 2/68618/23-08-2016 ως κατωτέρω: 

    ΘΕΜΑ « Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 38/2016 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής» 

ΣΧΕΤ.  α) Το υπ’ αριθμ. 1
Α
/2016 Γραμμάτιο Είσπραξης Δ.Ρόδου 

             β)  Εισήγηση 2/16494/8-3-2016 Τμήματος Ταμείου   

 

                  Με την παρούσα εισηγούμαστε την τροποποίηση της υπ’ αρθμ. 38/2016 αποφάσεως της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτή εγκρίθηκε με την 151/2016  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 

152/2016 περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού όπως αυτή επικυρώθηκε ως προς την νομιμότητα της με την 

24201/4-4-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τους κάτωθι λόγους 

           Στην εισήγηση αποχαρακτηρισμού, όπως αυτή κατατέθηκε με την υπ’ αριθ. 2/16494/8-3-2016 εισήγηση 

Τμήματος Ταμείου στην παράγραφο 1ον) εκ παραδρομής κατεχωρήθη ποσό αποχαρακτηρισμού ως πιστώσεις 

ΣΑΤΑ ύψους 3.864.189,92€ (που αφορά το συνολικό υπόλοιπο χρηματοδότησης την 31/12/2015)  αντί του 

ορθού που ανέρχεται στο ποσό των 3.553.075,00€ και αφορά το πραγματικό σύνολο των αυτεπάγγελτων 

παρακρατήσεων για εξόφληση δόσεων δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου μας. Έτσι το ορθό ποσό 

αποχαρακτηρισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1ον) της εισήγησης και αφορά πιστώσεις από  ΣΑΤΑ 

ανέρχεται στο ποσό των 3.553.075,00€ 

                Μετά τα παραπάνω το συνολικό ποσό αποχαρακτηρισμού της παραπάνω εισήγησης ανέρχεται στο 

ύψος των 3.638.821,92€  (ως άθροισμα των ποσών 3.553.075,00 +59.458,23+ 26.288,69 =3.638.821,92€ )  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.2/16494/08-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Ταμείου.  

                 Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε τον αποχαρακτηρισμό του εν λόγω ποσού των 

3.638.821,92€  (ως άθροισμα των ποσών 3.553.075,00 +59.458,23+ 26.288,69 =3.638.821,92€ ) ως έχει 

προαναφερθεί. 

  



(Ακολουθούν οι υπογραφές του αντιδημάρχου οικονομικών υπηρεσιών κου Διακοσταματίου Σάββα, της 

Δ/ντριας Οικονομικών υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και της προϊσταμένης ταμείου κας Κατσαρά  

Ανθής»   

  

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, τμήμα Ταμείου, αρ. πρωτ. 2/68618/23-08-

2016 

 Το άρθρο 72 του  Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

  
Τροποποιεί την  υπ’ αριθμ.38/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση εισήγησης 

αποχαρακτηρισμού εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων με ισόποση αύξηση των εκτάκτων ανειδίκευτων» ως προς 

του ποσό αποχαρακτηρισμού ως πιστώσεις ΣΑΤΑ ύψους 3.864.189,92 € στο ορθό 3.553.075,00.   Μετά τα 

παραπάνω το συνολικό ποσό αποχαρακτηρισμού   ανέρχεται στο ύψος των 3.638.821,92€  (ως άθροισμα των 

ποσών 3.553.075,00 +59.458,23+ 26.288,69 =3.638.821,92€ ).   

  

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 38/2016 όπως ακριβώς έχει. 

   

ΘΕΜΑ 8
ο 
                                                                         Απόφ. 351/2016  (Α.Δ.Α: 72ΜΠΩ1Ρ-Β3Β ) 

Λήψη  απόφασης περί επαναδημοπράτησης πόστων του διαγωνισμού “παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 

πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου”.   

(Εισήγηση   τμήματος προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  ) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του νομικού συμβούλου 

κου Στρατή Στέφανου με αριθμ. πρωτ. 2/69166/24-8-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα : Εισήγηση για επαναδημοπράτηση πόστων. 

Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουν προσέλθει για να συνάψουν συμβόλαιο με το Δήμο Ρόδου για την 

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, μετά την δημοπρασία που διεξήχθη στις 30/5/2016, οι 

πλειοδότες των πόστων : 

 

10,010 ΔΚΚ στην περιοχή Ζέφυρος για τοποθέτηση Καντίνας ποσό 2.270,00€ 

10,011 ΔΣΚ στην περιοχή Ζέφυρος για τοποθέτηση Θ.Μ.Α ποσό 2.400,00€ 

10.009 ΔΟΚ στην περιοχή Ζέφυρος για τοποθέτηση Ομπρελών ποσό 2.970,00€ 

 9,016 ΔΣΚ στην περιοχή Κρεμαστής για τοποθέτηση Θ.Μ.Α. ποσό 2.390,00€ 

 

και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης επαναδημοπράτησης των παραπάνω πόστων.   

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής ) 

  

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

 Το άρθρο 72 του  Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Επαναδημοπρατεί  τα πόστα όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 

 (αρμοδιότητας Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου) ως εξής:                        
 

  

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜ
ΕΝΕΣ  

ΕΙΔΟΣ 



Σ 

ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10,009 ΔΟΚ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 165 2.970,00€ 

9 
X=879480.7

53 
Y=4039492.5

43 
10 

X=879485.0
12 

Y=4039489.9
24 
11 

X=879467.7
23 

Y=4039461.8
15 
12 

X=879463.4
64 

Y=4039464.4
34 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ
-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



 

Β. Ορίζει  τον πρόεδρο και τα  μέλη της επιτροπής διεξαγωγής  των δημοπρασιών ως  κατωτέρω: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διακοσταματίου Σάββας  

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ψυλλάκης Βασίλειος 

2. Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου Βασιλική 

3. Μουτάφης Δήμος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

3. Ατσίδη Ελπίδα 

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ρόδου κος Λιαμής Μιχάλης με 

αναπληρωματικό τον κ. Χατζησταμάτη Μιχάλη.    

Γ.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββα να ορίσει την 

ημερομηνία του διαγωνισμού.  

ΘΕΜΑ 9
ο 
                                                                           Απόφ. 352/2016  (Α.Δ.Α: 6Β76Ω1Ρ-ΖΗΟ   )   

Λήψη απόφασης Α) για την έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ΄αριθμ. 154/2016 διαταγή 

πληρωμής που εξέδωσε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε» και με το 

διακριτικό τίτλο «ECO TECH»  εναντίον του Δήμου Ρόδου  Β)  για την έγκρισης αποδοχής ή μη 

αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ετερόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Γ. Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε» και με το διακριτικό τίτλο «ECO TECH»   βάσει σχετικής 

γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.           

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 2/67380/17-8-2016)    

 

ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10,010 ΔΚΚ ΚΑΝΤΙΝΑ 15 2.270,00€ 

13 
X=879444.253 

Y=4039512.931 
14 

X=879446.699 
Y=4039511.194 

15 
X=879443.804 

Y=4039507.118 
16 

X=879441.358 
Y=4039508.855 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10,011 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 2.400,00€ 

5 
X=879518.388 

Y=4039556.025 
6 

X=879522.707 
Y=4039553.507 

7 
X=879517.672 

Y=4039544.867 
8 

X=879513.352 
Y=4039547.385 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

9,016 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 30 2.390,00€ 

1 
X=870199.187 

Y=4038196.789 
2 

X=870205.109 
Y=4038197.755 

3 
X=870204.304 

Y=4038202.690 
4 

X=870198.382 
Y=4038201.724 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του νομικού συμβούλου 

κου Στρατή Στέφανου με αριθμ. πρωτ. 2/67380/17-8-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέματα: (α) Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 154/2016 

Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εξέδωσε εναντίον του Δήμου 

Ρόδου η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε.», και με το 

διακριτικό τίτλο «ECO TECH», εργολάβος καθαριότητας, η οποία εδρεύει στον Δήμο 

Κατερίνης, νομού Πιερίας, και έχει τα γραφεία της στο 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης - 

Θεσσαλονίκης, και κατά της παρά πόδας αυτής από 29.07.2016 Επιταγής προς Γνώση, που 

μας κοινοποιήθηκαν την 29.07.2016, και 

(β) Η από 09.08.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/65440/10.08.2016 Αίτηση-Πρόταση Συμβιβασμού της 

ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε.», και με το διακριτικό 

τίτλο «ECO TECH». 

Σχετ: Η από 09.08.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/65440/10.08.2016 Αίτηση-Πρόταση Συμβιβασμού της 

ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε.», και με το διακριτικό 

τίτλο «ECO TECH», η οποία αφορά τα έργα: (α) «Καθαρισμός παραλιών Δ.Ε. Λίνδου, Νήσου 

Ρόδου για το έτος 2015», και (β) «Καθαρισμός παραλιών Δ.Ε. Αταβύρου, Καμείρου, Νήσου 

Ρόδου για το έτος 2015». 

 Η καθ’ ης ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο 

«ECO TECH», εργολάβος καθαριότητας, δυνάμει των ακόλουθων εγγράφων, ήτοι: 

(1α) της από 23.06.2015 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον 

Αντιδήμαρχο Δήμου Ρόδου Ιωάννη Περδίκη, και της καθ’ ης, όπου συμφωνήθηκε με την καθ’ ης, δια της 

νομίμου εκπροσώπου της Γιαννούλας Μαχαιρίδου, ο καθαρισμός των παραλιών στην Δημοτική Ενότητα 

Λινδίων Ν. Ρόδου για το έτος 2015 (κωδ. 30-6262.0005), για ποσό Ευρώ πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων 

είκοσι (€57.420,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

(1β) του υπ’ αριθμ. Α’255/07.09.2015 Παραστατικού - Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, με περιγραφή 

είδους «Καθαρισμός παραλιών Δ.Ε. Λίνδου, Νήσου Ρόδου για το έτος 2015», ποσού Ευρώ πενήντα επτά 

χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (€57.420,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

(1γ) της από 07.09.2015 Βεβαίωσης του Δήμου Ρόδου, στην οποία ο Δήμος Ρόδου αναγνωρίζει και 

βεβαιώνει ρητά ότι το έργο εκτελέστηκε καλώς και η δαπάνη του είναι εύλογη, και 

(1δ) του από 15.09.2015 Εντάλματος Πληρωμής του Δήμου Ρόδου προς την καθ’ ης, 

(2α) της από 23.06.2015 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον 

Αντιδήμαρχο Δήμου Ρόδου Ιωάννη Περδίκη, και της καθ’ ης, δια της νομίμου εκπροσώπου της Γιαννούλας 

Μαχαιρίδου, όπου συμφωνήθηκε με την καθ’ ης ο καθαρισμός των παραλιών στις Δημοτικές Ενότητες 

Ατταβύρου, Καμείρου Ν. Ρόδου για το έτος 2015 (κωδ. 30-6262.0006), για ποσό Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων 

τετρακοσίων είκοσι (€28.420,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

(2β) του υπ’ αριθμ. Β’224/13.07.2015 Παραστατικού - Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, με περιγραφή 

είδους «Καθαρισμός παραλιών Δ.Ε. Αταβύρου, Καμείρου, Νήσου Ρόδου για το έτος 2015», ποσού Ευρώ είκοσι 

οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (€28.420,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

(2γ) της από 13.07.2015 Βεβαίωσης του Δήμου Ρόδου, στην οποία ο Δήμος Ρόδου αναγνωρίζει και 

βεβαιώνει ρητά ότι το έργο εκτελέστηκε καλώς και η δαπάνη του είναι εύλογη, και 

(2δ) του από 14.08.2015 Εντάλματος Πληρωμής του Δήμου Ρόδου προς την καθ’ ης, 

εξέδωσε εις βάρος του Δήμου Ρόδου την ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. 154/2016 Διαταγή Πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για το συνολικό ποσό Ευρώ ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα 

(€85.840,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, νομιμοτόκως: (α) για το ποσό των Ευρώ πενήντα επτά χιλιάδων 

τετρακοσίων είκοσι (€57.420,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από 08.10.2015, και (β) για το ποσό των Ευρώ 

είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (€28.420,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από 14.08.2015 μέχρις 

πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. 

Αντίγραφο της εν λόγω υπ’ αριθμ. 154/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

μετά της παρά πόδας αυτής από 29.07.2016 Επιταγής προς Γνώση μας κοινοποίησε η καθ’ ης την 29.07.2016. 

Την εν λόγω υπ’ αριθμ. 154/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά 

πόδας αυτής από 29.07.2016 Επιταγή προς Γνώση, ανακόψαμε με την από 09.08.2016 με ΑΚΔ 245/10.08.2016 

Ανακοπή ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στην καθ’ ης, δυνάμει 

της υπ’ αριθμ. 697Α’/17.08.2016 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, 



Ελένης Μ. Καρακοπούλου, και η οποία ανακοπή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

την 17.01.2017. 

Στη συνέχεια, μας γνωστοποιήθηκε η από 09.08.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/65440/10.08.2016 Αίτηση-

Πρόταση Συμβιβασμού της καθ’ ης ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε.», 

και με το διακριτικό τίτλο «ECO TECH», με την οποία η καθ’ ης ζήτησε τον εξώδικο συμβιβασμό της εν λόγω 

διαφοράς με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου προς αυτήν του κεφαλαίου της εν λόγω υπ’ αριθμ. 154/2016 

Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ποσού Ευρώ ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 

σαράντα (€85.840,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, παραιτουμένης από τη διεκδίκηση με οποιονδήποτε τρόπο 

(αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του Δήμου),  επιδικασθέντων τόκων, δικαστικής δαπάνης και λοιπών 

δικαστικών εξόδων. 

Κατόπιν τούτων: 

(α) Ζητώ όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής σας για την ήδη ασκηθείσα από 09.08.2016 με ΑΚΔ 

245/10.08.2016 Ανακοπή του Δήμου κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 154/2016 Διαταγής Πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και κατά της παρά πόδας αυτής από 29.07.2016 Επιταγής προς Γνώση, η 

οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την 17.01.2017, και 

(β) Όσον αφορά την συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε η αντίδικος καθ’ ης, προτείνω, για να υπάρχει 

όφελος του Δήμου, να γίνει δεκτή η αίτηση της καθ’ ης ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. 

Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «ECO TECH», από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου, παρά το γεγονός ότι έχει θεσπισθεί πλέον και ο ν. 4329/2015, ο οποίος κάνει ειδική πρόβλεψη – μνεία 

για τις χρηματικές αξιώσεις από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, με την καταβολή από 

το Δήμο Ρόδου μόνον του επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 154/2016 

Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ ογδόντα πέντε χιλιάδων 

οκτακοσίων σαράντα (€85.840,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον οφείλεται το ανωτέρω ανεξόφλητο 

ποσό προς αυτήν, για το οποίο ποσό, δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων εγγράφων, εξέδωσε η καθ’ ης 

ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «ECO 

TECH», την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 154/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εφάπαξ, 

από την ημέρα της επικύρωσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου του κατωτέρω Πρακτικού 

Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της καθ’ ης, παραιτούμενη η καθ’ ης, άμα την 

καταβολή του ανωτέρω ποσού σε αυτήν, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής όλων των αναλογούντων τόκων 

υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης επί της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 154/2016 Διαταγής 

Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου. 

Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους της καθ’ ης, ετερόρρυθμης 

εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «ECO TECH» σύμφωνα 

με τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ή στον Αντιδήμαρχο τον Οικονομικών κο 

Διακοσταματίου Σάββα, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της καθ’ ης 

επί της εκκρεμούσης παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου προς επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου) 

  

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/67380/17-8-2016, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας , 

 Το άρθρο 72 του  Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Παραπέμπει με θετική εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο : 

Α)την έγκριση της ήδη ασκηθείσας ανακοπής από 09.08.2016 με ΑΚΔ 245/10.08.2016  του Δήμου κατά της 

ανωτέρω υπ’ αριθμ. 154/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και κατά της παρά 

πόδας αυτής από 29.07.2016 Επιταγής προς Γνώση, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου την 17.01.2017,  

Β) Όσον αφορά την συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε η αντίδικος καθ’ ης, προτείνεται, για να υπάρχει 

όφελος του Δήμου, να γίνει δεκτή η αίτηση της καθ’ ης ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. 

Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «ECO TECH», από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 



Ρόδου, παρά το γεγονός ότι έχει θεσπισθεί πλέον και ο ν. 4329/2015, ο οποίος κάνει ειδική πρόβλεψη – μνεία 

για τις χρηματικές αξιώσεις από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, με την καταβολή από 

το Δήμο Ρόδου μόνον του επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 154/2016 

Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ ογδόντα πέντε χιλιάδων 

οκτακοσίων σαράντα (€85.840,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον οφείλεται το ανωτέρω ανεξόφλητο 

ποσό προς αυτήν, για το οποίο ποσό, δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων εγγράφων, εξέδωσε η καθ’ ης 

ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «ECO 

TECH», την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 154/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εφάπαξ, 

από την ημέρα της επικύρωσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου του κατωτέρω Πρακτικού 

Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της καθ’ ης, παραιτούμενη η καθ’ ης, άμα την 

καταβολή του ανωτέρω ποσού σε αυτήν, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής όλων των αναλογούντων τόκων 

υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης επί της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 154/2016 Διαταγής 

Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου. 

Γ)  Με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους της καθ’ ης, ετερόρρυθμης εταιρείας 

με την επωνυμία «Γ. Μαχαιρίδου και ΣΙΑ Ε.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «ECO TECH» σύμφωνα με τα 

παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ή στον Αντιδήμαρχο τον Οικονομικών κο 

Διακοσταματίου Σάββα, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της καθ’ ης 

επί της εκκρεμούσης παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου προς επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

ΘΕΜΑ 10
ο 
                                                                      Απόφ. 353/2016  (Α.Δ.Α: ΩΔΧ9Ω1Ρ-ΩΓ2)   

Λήψη απόφασης για την έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ΄αριθμ. 155/2016 διαταγή 

πληρωμής του μονομελούς πρωτοδικείου Ρόδου την οποία εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου η Αργυρού 

Δέσποινα, εργολάβος καθαριότητας, κάτοικος δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών.   

 (Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 2/69166/24-8-2016)    

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του νομικού συμβούλου 

κου Στρατή Στέφανου με αριθμ. πρωτ. 2/69166/24-8-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 155/2016 Διαταγής Πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 29.07.2016 Επιταγής προς Γνώση, την οποία 

εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου η Αργυρού Δέσποινα, εργολάβος καθαριότητας, κάτοικος Δημοτικής 

Κοινότητας Καλυθιών, Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 

29.07.2016. 

Η καθ’ ης Αργυρού Δέσποινα, εργολάβος καθαριότητας, εργασίες επιχωματώσεων – χωματουργικές 

εργασίες, δυνάμει των ακόλουθων εγγράφων, ήτοι: 

(α) της από 23.06.2015 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον 

Αντιδήμαρχο Δήμου Ρόδου Ιωάννη Περδίκη, και της καθ’ ης, όπου συμφωνήθηκε με την καθ’ ης ο καθαρισμός 

των παραλιών στις Δημοτικές Ενότητες Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου Ρόδου για το έτος 2015 (κωδ. 30-

6262.0004), για ποσό Ευρώ πενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ (€51.678,00), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

(β) του υπ’ αριθμ. 12/07.08.2015 Παραστατικού - Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, με περιγραφή είδους 

«Καθαρισμός (κοσκίνισμα) της άμμου και διάστρωση αυτής σε παραλίες Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, με 

τρακτέρ, συνοδευόμενο από ρυμουλκούμενο ελκυστήρα καθαρισμού και ισοπεδωτή άμμου και χαλικιών, βάσει 

σύμβασης με αρ. πρωτ. 2/56904», ποσού Ευρώ πενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ (€51.678,00), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

(γ) της από 07.08.2015 Βεβαίωσης του Δήμου Ρόδου, στην οποία ο Δήμος Ρόδου αναγνωρίζει και βεβαιώνει 

ρητά ότι το έργο εκτελέστηκε καλώς και η δαπάνη του είναι εύλογη, και 

(δ) του από 26.02.2016 Εντάλματος Πληρωμής του Δήμου Ρόδου προς την καθ’ ης, 

εξέδωσε εις βάρος του Δήμου Ρόδου την ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. 155/2016 Διαταγή Πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για το συνολικό ποσό Ευρώ πενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα 

οκτώ (€51.678,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, νομιμοτόκως από την επομένη της παρελεύσεως 30 ημερών 

από την ημερομηνία εκδόσεως του ανωτέρω υπ’ αριθμ. 12/07.08.2015 Παραστατικού - Τιμολογίου Παροχής 

Υπηρεσιών, ήτοι από 07.09.2015 μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. 

Την εν λόγω υπ’ αριθμ. 155/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά 

πόδας αυτής από 29.07.2016 Επιταγή προς Γνώση, ανακόψαμε με την από 09.08.2016 με ΑΚΔ 244/10.08.2016 



Ανακοπή ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στην καθ’ ης, δυνάμει 

της υπ’ αριθμ. 696Α/17.08.2016 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, 

Ελένης Μ. Καρακοπούλου, και η οποία ανακοπή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

την 17.01.2017. 

Κατόπιν τούτων ζητώ όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής σας για την ήδη ασκηθείσα από 09.08.2016 

με ΑΚΔ 244/10.08.2016 Ανακοπή του Δήμου κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 155/2016 Διαταγής Πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 29.07.2016 Επιταγής προς Γνώση, η οποία 

εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την 17.01.2017». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου) 

  

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/69166/24-8-2016, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας , 

 Το άρθρο 72 του  Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και εγκρίνει την ήδη ασκηθείσα από 09.08.2016 με ΑΚΔ 244/10.08.2016 Ανακοπή του Δήμου κατά της υπ’ 

αριθμ. 155/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 

29.07.2016 Επιταγής προς Γνώση, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την 

17.01.2017 και την οποία εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου η Αργυρού Δέσποινα, εργολάβος καθαριότητας, 

κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών, Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, η οποία μας 

κοινοποιήθηκε την 29.07.2016. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο 
                                                                         Απόφ. 354/2016  (Α.Δ.Α: 7ΚΓΗΩ1Ρ-Γ3Β   )  

 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή 

και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/68228/22-8-2016) 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/68228/22-08-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή 

και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου», προϋπολογισμού: 385.000,00€ (με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α 24%),  

 Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη στις 09/08/2016 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». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του 

Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού για το έργο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και 

κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου» 

Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή 

και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου», 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 «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά  : 58,00% 

Τεχνικά Έργα : 56,00% 

Ηλεκτροφωτισμός : 56,00% 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς 169.124,70 ευρώ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση 

έκπτωση 56,07 %. 

 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 99.769,74 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 17.958,55 € 

Απρόβλεπτα 15% : 17.659,24 € 

Αναθεώρηση : 1.003,36 € 

Σύνολο Ι : 136.390,89 € 

ΦΠΑ 24% : 32.733,81 € 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 169.124,70 € 

 

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 του Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  προσφοράς με επιμέρους 

ποσοστά έκπτωσης  (άρθρο 6 του Ν.3669/08) για την ανάδειξη αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο: «Νέες 

Πλακοστρώσεις Οδών Και Ανακατασκευή Και Κατασκευή Νέων Πεζοδρομίων Εκτός Πόλεως Ρόδου», 

προϋπ: 385.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, την Τρίτη 09 του μηνός Αυγούστου 

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

1) Παύλος Κεφαλάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος   

2) Μιχάλης Σφυρίου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

3) Μανώλης Γεωργιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την νόμιμη επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο «Νέες 

Πλακοστρώσεις Οδών Και Ανακατασκευή Και Κατασκευή Νέων Πεζοδρομίων Εκτός Πόλεως Ρόδου», 

προϋπ: 385.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 248/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το εν λόγω έργο, οι όροι 

Διακήρυξης του οποίου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 334/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 

προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τoν πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 

διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητας 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. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

2. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ  



4. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε. 

5. ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

6. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

7. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

8. ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

9. ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

10. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

11. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

12. VAST MAKE Ι.Κ.Ε. 

13. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

14. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. 

15. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, όπου αναγράφεται η επωνυμία καθ' ενός εκ των διαγωνιζομένων 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. Ο πρόεδρος της 

επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει την άφιξη 

ταχυδρομικών προσφορών από αλλοδαπούς υποψήφιους σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης του 

διαγωνισμού. Διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκαν ταχυδρομικώς προσφορές. Μετά την κήρυξη της λήξης δεν 

γίνεται δεκτός κανένας άλλος φάκελος προσφοράς. 

     Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, η επιτροπή ανοίγει τους  φακέλους των δικαιολογητικών 

συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και καταγράφει σε πίνακα 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). 

      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. Η επιτροπή κατήρτισε τον σχετικό συνημμένο πίνακα ελέγχου 

δικαιολογητικών (Παράρτημα ΙΙ), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.  

      Στην συνέχεια ελέγχεται για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς: Ελέγχεται 

η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο τιμολόγιο προσφοράς και στο έντυπο οικονομικής προσφοράς των 

διαγωνιζομένων, η ορθότητα συμπλήρωσης του τιμολογίου προσφοράς και του εντύπου οικονομικής 

προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των  επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, η δαπάνη ομάδας 

μετά την έκπτωση και η μέση έκπτωση και γίνεται η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση 

λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3669/2008 και της διακήρυξης της δημοπρασίας. 

      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. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι: 

1. Η εργοληπτική επιχείρηση ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα 

με το άρθρο 23.2.2.β της Διακήρυξης, περίπτωση (i), ότι τα πρόσωπα που απασχολεί με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ή σε περίπτωση 

που δεν απασχολεί τέτοια πρόσωπα σχετική αρνητική Υπεύθυνη Δήλωση.    



2. Η εργοληπτική επιχείρηση ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε., προσκόμισε απλά 

φωτοαντίγραφα εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς την ΠΕΔΜΕΔΕ, τόσο για την εταιρεία 

όσο και για τα μέλη της. Με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τα δικαιολογητικά και 

πιο συγκεκριμένα την υποσημείωση 43, στα απλά αντίγραφα ιδιωτικών (η ΠΕΔΜΕΔΕ δεν είναι 

δημόσιος αλλά ιδιωτικός φορέας) εγγράφων, δεν αρκεί απλό φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου, αλλά 

χρειάζεται θεώρηση από τον αντίστοιχο φορέα ή επικύρωση από δικηγόρο.  

3. Η εργοληπτική επιχείρηση ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., υπέβαλε ΜΗ ΟΜΑΛΗ οικονομική προσφορά.  

Για τους λόγους αυτούς οι εταιρείες αυτές αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισμού. 

 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση αποκαθίσταται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι αποκλείσθηκαν οι εξής: 

1. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

3. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. 

 

Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην διαβίβαση στοιχείων των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν στον 

διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 17/21-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και 

Δικτύων, στους φορείς έκδοσής τους, για έλεγχο της γνησιότητάς τους.  

Πιο συγκεκριμένα, για όλες τις εγγυητικές επιστολές που προέρχονταν από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου, 

απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16/65195/09.08.2016 έγγραφό της προς Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ γραφείο Ρόδου για 

έλεγχο της γνησιότητάς τους, από όπου επιβεβαιώθηκε η γνησιότητά τους με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 

16/65638/10.08.2016 έγγραφο.  

Επιπλέον, για την εγγυητική επιστολή της εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, η οποία εκδόθηκε από το ΕΤΑΑ 

ΤΣΜΕΔΕ Αθήνας, έγινε έλεγχος από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ, από όπου λήφθηκε το 

υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ 106152/9.8.2016 έγγραφο βεβαίωσης εγκυρότητας της εγγυητικής 

επιστολής.  

 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως περιγράφεται παραπάνω, φαίνεται στο 

συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του πρακτικού - Τελικός Πίνακας Μειοδοσίας - από όπου προκύπτει ότι 

προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης: 

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά  : 58,00% 

Τεχνικά Έργα : 56,00% 

Ηλεκτροφωτισμός : 56,00% 

   

   

και ποσό προσφοράς 117.728,29 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) 

και συνολικό ποσό προσφοράς 169.124,70 ευρώ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση 

έκπτωση 56,07 % 

 

Το αποτέλεσμα αυτό θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις 

11/08/2016 ημέρα Πέμπτη, 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». 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 



 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(Με Απρόβλεπτα, 

Αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%)  

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 169.124,70 € 56,07% 

2 ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 188.452,86 € 51,05% 

3 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 198.544,70 € 48,43% 

4 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 203.380,42 € 47,17% 

5 VAST MAKE Ι.Κ.Ε. 203.380,42 € 47,17% 

6 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 210.626,64 € 45,29% 

7 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 214.595,62 € 44,26% 

8 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 223.102,86 € 42,05% 

9 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 226.223,78 € 41,24% 

10 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 230.665,22 € 40,09% 

11 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε. 238.365,21 € 38,09% 

12 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 241.151,34 € 37,36% 

13 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 277.062,35 € 28,04% 

14 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 277.200,00 € 28,00% 

15 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. 284.899,99 € 26,00% 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(Με Απρόβλεπτα, 

Αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 169.124,70 € 56,07% 

2 ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 188.452,86 € 51,05% 

3 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 203.380,42 € 47,17% 

4 VAST MAKE Ι.Κ.Ε. 203.380,42 € 47,17% 

5 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 210.626,64 € 45,29% 

6 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 214.595,62 € 44,26% 

7 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 223.102,86 € 42,05% 

8 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 226.223,78 € 41,24% 

9 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 230.665,22 € 40,09% 

10 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε. 238.365,21 € 38,09% 

11 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 277.062,35 € 28,04% 

12 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 277.200,00 € 28,00% 

  

(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, του ελέγχου ομαλότητας αυτών καθώς και του ελέγχου 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων που διενεργήθηκε στα πλαίσια του 

από 09/08/2016 και ώρα 10:00 διεξαχθέντος διαγωνισμού του έργου: «Νέες πλακοστρώσεις οδών και 

ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου», Προϋπ: 385.000,00€ (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%), ανακοινώνεται ότι: 

1. Προσήλθαν δεκαπέντε (15) εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

2. Αποκλείστηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ διότι δεν προσκόμισε Υπεύθυνη 

Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.β της Διακήρυξης, περίπτωση (i), ότι τα πρόσωπα που απασχολεί με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ή σε 

περίπτωση που δεν απασχολεί τέτοια πρόσωπα σχετική αρνητική Υπεύθυνη Δήλωση.  

3. Αποκλείστηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε., διότι 

προσκόμισε απλά φωτοαντίγραφα εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς την ΠΕΔΜΕΔΕ, τόσο για την 

εταιρεία όσο και για τα μέλη της. Με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τα δικαιολογητικά και 

πιο συγκεκριμένα την υποσημείωση 43, στα απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων (η ΠΕΔΜΕΔΕ δεν είναι 

δημόσιος αλλά ιδιωτικός φορέας), δεν αρκεί απλό φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.  

4. Αποκλείστηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., διότι υπέβαλε ΜΗ ΟΜΑΛΗ 

οικονομική προσφορά.  

5. Έγιναν δεκτές οι υπόλοιπες δώδεκα (12) εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όπως φαίνεται στο πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού, 

προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 
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ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: Χωματουργικά 58%, Τεχνικά Έργα 56%, 

Ηλεκτροφωτισμός 56%, και ποσό προσφοράς 117.728,29 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 56,07 %. 

 

Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βρίσκεται στην διάθεση των διαγωνιζομένων, προκειμένου να 

υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις εντός πέντε (5) ημερών, αρχομένης από αύριο 12/5/2016 μέχρι και Τρίτη 16-

08-2016 ,σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της Διακήρυξης». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Ο υπογεγραμμένος Κεφαλάκης Παύλος, πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Νέες 

πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου», 

προϋπολογισμού 385.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%, ανάρτησα στους ειδικούς πίνακες 

ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου, σήμερα Πέμπτη 11/08/2016 

και ώρα 11:30 την υπ’ αριθμόν 16/65893/11.08.2016 ανακοίνωση για την διενέργεια του διαγωνισμού που 

αφορά το παραπάνω έργο». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/68228/22-08-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου, 

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

 Τον  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Νέες πλακοστρώσεις οδών 

και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου», προϋπολογισμού 385.000,00 

€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%), 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

 

 

Κατηγορία Έκπτωση 

Χωματουργικά  58,00% 

Τεχνικά Έργα 56,00% 

Ηλεκτροφωτισμός 56,00% 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς 169.124,70 ευρώ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση 

έκπτωση 56,07 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 99.769,74 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 17.958,55 € 

Απρόβλεπτα 15% : 17.659,24 € 

Αναθεώρηση : 1.003,36 € 

Σύνολο Ι : 136.390,89 € 

ΦΠΑ 24% : 32.733,81 € 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 169.124,70 € 
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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 12
ο 
                                                                     Απόφ. 355/2016  (Α.Δ.Α: : 6ΥΑΚΩ1Ρ-ΡΥΗ   )   

Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού 

φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/68750/23-8-2016) 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/68906/23-08-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού 

φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου», προϋπολογισμού: 135.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 

24%),  
                                          

Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη στις 16/08/2016 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». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του 

Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού για το έργο «Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού σε 

δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου» 

Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού 

φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου», 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 «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία Έκπτωση 

Προεργασία 58,00% 

Ηλεκτροφωτισμός 56,00% 

και συνολικό ποσό προσφοράς 47.703,00 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 

56,138 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών 35.153,28 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 6.327,59 € 

Απρόβλεπτα 15% 6.222,13 € 

Αναθεώρηση 49,56 € 

Σύνολο Ι 47.752,56 € 

ΦΠΑ 24% 11.460,61 € 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς 59.213,17 € 

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». 
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(Ακολουθεί η υπογραφή του Πρόεδρο 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: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», Προϋπ: 135.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα ημέρα Τρίτη στις 16 του μηνός 

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

1) Ορφανός Αντώνιος -Ανδρέας , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου 

Ρόδου ως Πρόεδρος, αναπληρώνοντας την Χατζή Αναστασία που βρίσκεται σε 

κανονική άδεια  

2) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ω ς 

μέλος αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος Ορφανός Αντώνιος -Ανδρέας που έγινε 

πρόεδρος της επιτροπής  

3) Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως 

μέλος αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος Κυρκούση Σουλτάνα που βρίσκεται σε 

κανονική άδεια  

αποτελούντες την νόμιμη Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του.Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 201/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν 274/2016 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: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 135.000,00€ (με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α). 

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. 
 
ΡΑΜΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
 

2. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΔΝΡΕΑΣ 

4. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

5. VAST-MAKE I.K.E. 

6. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

7. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.  

8.      ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

9. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

10. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

11. ΑΕΡΙΑΣ ΓΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

12. ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 

13. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο του καθ' ενός 



  

 35 

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 I). 

Η επιτροπή με το υπ' αριθμό πρωτ. 16/66741/16-08-2016 έγγραφό της προς Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ γραφείο 

Ρόδου αιτήθηκε τον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων. 

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας των προαναφερθέντων λοιπών εγγυητικών επιστολών έγινε με το υπ' 

αριθμόν 835/17-08-2016 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 II (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. 

Κατά τους ανωτέρω ελέγχους δεν αποκλείσθηκε ουδείς. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φαίνεται στο συνημμένο τελικό πίνακα 

μειοδοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III από τον οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

Κατηγορία Έκπτωση 

Προεργασία : 58,00% 

Ηλεκτροφωτισμός : 56,00% 

και συνολικό ποσό προσφοράς 47.703,00 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 56,138 

%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών 35.153,28 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 6.327,59 € 

Απρόβλεπτα 15% 6.222,13 € 

Αναθεώρηση 49,56 € 

Σύνολο Ι 47.752,56 € 

ΦΠΑ 24% 11.460,61 € 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς 59.213,17 € 

 

Το αποτέλεσμα αυτό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
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Υποδομών του Δήμου Ρόδου στις 17/08/2016 ημέρα Τετάρτη. Στην Ανακοίνωση γνωστοποιείται το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού και ότι το πρακτικό διατίθεται για πέντε (5) ημέρες (έως τις 22/08/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

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

της Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

 

 

 

« Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Μετά από τη που διενέργεια του από 16/08/2016 και ώρα 10:00 διεξαχθέντος διαγωνισμού του  

έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», Προϋπ: 135.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)  

Προσήλθαν δεκατρείς (13) εργοληπτικές επιχειρήσεις. Έγιναν δεκτές και οι δεκατρείς 

προσφορές. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως φαίνεται στο πρακτικό του διαγωνισμού, 

προκύπτει ότι η προσωρινή μειοδότρια προσφορά είναι αυτή της Τεχνικής Εταιρίας Σάββας Μακρής 

και ΣΙΑ Ε.Ε., με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία Έκπτωση 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ : 58,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ : 56,00% 

και συνολικό ποσό προσφοράς 47.703 ,00  €  (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 

56,138%. 

Το πρακτικό της Επιτροπής  Διαγωνισμού βρίσκεται στην διάθεση των 

ενδιαφερόμενων, προκειμένου να υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις εντός 

Πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα απευθύνονται στην 

Προϊσταμένη Αρχή». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I΄ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Φ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  56,138% 

2. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 53,530% 

3. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ  53,000% 

4. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  52,350% 

5. ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 50,138% 

6. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  48,200% 

7. ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 48,000% 

8. VAST-MAKE Ι.Κ.Ε. 47,138% 

9. ΡΑΜΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  47,069% 
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10. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.  46,000% 

11. ΑΕΡΙΑΣ ΓΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 46,000% 

12. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  43,800% 

13. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  43,415% 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού)



  

 38 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
α/α Επωνυμία Στοιχεία ταυτότητας 

[24.1.4- 3.3] 

Ενημερότητα 
Πτοχίου (>=3^ 
Τάξης Πτυχίου) 

Πρωτότυπη Βεβαίωση 
ΜΕΕΠ ■ 
[23.1 .α] 

Περιφέρεια 

Άσκησης 

Επαγγέλματος 

Καταστ. 
Εταιρ. 
24.14-
3.3 

ΥΔ ότι είναι 
νόμιμος 
απρόσωπος 
[24.1.2] 

Υπεύθυνη δήλωση για 
Πιστοποιητικά 
Δικαστηρίου [22.1-
23.2.2α] 

Υ,Δμη 
καταδίκης 
22.2 -23.2α 
(Δισχιιριστής 
για ΟΕ ΕΕ 
ΕΠΕ 
Πρόεδρος και 
Δ. Σύμβουλος 
για Α.Ε. 

ΥΔ 
Πειθαρχικό 
Παράπτωμα 
22.5-23-2.2a 

ΥΔ 
Ανοσελ
έστου 
[22.7- 
23.2.2α
] 

Ασφαλιστικές Εισφορές (ΙΚΑκλπ) 
22.3-23.2.2Ρ 

Υπεύθυνη δήλωση [22.3-

23.12β] 

Πρωτότυπη 
Φορολογική 
Ενημερότητα 
22.4-23.2J3Y 

Πιστοποιητικά εξόφλησης 

Οικονομικών Υποχρεώσεων [22.6-

23.2.2ε) 

Υπεύθυνη 
Δήλωση 
ακριβών 
αντιγράφων 
ένα προς ένα 
[23.2.3] 

Εγγυητική [24.1] 
1.586,21 € 
6 μήνες & 30 ημέρες 

Φάκελος 
Οικονομικής 
Προσφοράς 

[24.2] 

Κοινοπραξία 
[24.1.3] 

Ε
π

ιχ
εί

ρη
σ

ης
 

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

 

ΓΕ
Ω

Τ
Ε

Ε
 

Ο
Α

Ε
Ε

 

Α
σ

φ
ά

λι
σ

ης
 

π
ρο

σ
ω

π
ι

κο
ύ 

με
 

εξ
α

ρτ
ημ

έ
νη

 
ερ

γα
σ

ία
 

Ο
νο

μα
σ

τι
κά

 
σ

τε
λέ

χω
σ

η 
κα

ι 
α

σ
φ

α
λι

σ
μέ

ν
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
Λ

. 
Τ

Ε
Ε

 

Δ
ήλ

ω
σ

η 

Ιδ
ιω

τι
κό

 
Σ

υμ
φ

ω
νη

τι
κό

  ΥΠ. 
Δηλ. 

Αριθμός Τάξη Πτωχ. Εκκαθ. >•<3 : 

1. ΡΑΜΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.. Ράμμος Εμμανουήλ 

AM 445559 

ν' ν' 21937 ΗΜ:2η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60247 

ν'   

2. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Ρεϊσης Ηλίας  

ΑΖ 453182 

ν' ν' 23505 ΗΜ: 1η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60322 

ν'   

3. ΚΟΡΚΙΔΑΣΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ Κορκίδας 

Ανδρέος ΑΕ 

949614 

ν' ν' 28090 ΗΜ:1η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60266 

ν'   

4. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. Μακρής 

Φίλπτττος ΑΑ 

802498 

ν' ν' 19043 ΗΜ: 1η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60293 

ν'   

5. VAST-MAKE Ι.Κ.Ε. Φοιτός Σίμων ΑΖ 

945064 

ν' ν' 29855 ΗΜ: 1η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60231 

ν'   

6. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κωνσταντίνα 

Γαλάνη ΑΑ 

803154 

ν' ν' 20116 ΗΜ: 2η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60355 

ν'  

7. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. Κάκνης 

Εμμανουήλ ΑΕ 

448165 

ν' ν' 27447 ΗΜ: 1η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60302 

ν'   

8. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Μητσόττουλος 

Θωμάς X 827616 

ν' ν' 22241 ΗΜ: 1η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60261 

ν'   

9. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙ ΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Λινάρδος 

Βαλέριος ΑΗ 

454143 

ν' ν' 18780 ΗΜ:2η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60306 

ν'   

10. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κάσδαγλης 

Χριστόφορος Σ 

389116 

ν' ν' 84016 ΗΜ: 1η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60285 

ν'   

11. ΛΕΡΙΑΣΓΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Λεριάς Γρηγόρης 

AM 941992 

ν' ν' 15651 ΗΜ:2η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60236 

ν'   

12. ΣΤΗΡΙΞΙΣΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε Παλαιού 

Καλλιόπη 

X825971 

ν' ν' 23924 ΗΜ: 3η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60298 

ν'   

13. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Μπόκος 

Ελευθέριος Β 

2038030 

ν' ν' 29190 ΗΜ:2η  ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν'     ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ν' ΤΣΜΕΔΕ 

60287 

ν'   

 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

                                 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Φ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 56,138% 

2. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 53,530% 

3. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 53,000% 

4. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  52,350% 

5. ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 50,138% 

6. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  48,200% 

7. ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 48,000% 

8. VAST-MAKE Ι.Κ.Ε. 47,138% 

9. ΡΑΜΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  47,069% 

10. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. 46,000% 

11. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 46,000% 

12. X ΑΤΖ Η ΣΤΑΥΡΙΔ Η Σ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  43,800% 

13. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  43,415% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/68906/23-08-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

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

 Τον  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α)  Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή 

και συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου», προϋπολογισμού: 

135.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%),  

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

Κατηγορία Έκπτωση 

Προεργασία : 58,00% 

Ηλεκτροφωτισμός : 56,00% 

και συνολικό ποσό προσφοράς 47.703,00 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 

56,138 %. 

 

 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών 35.153,28 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 6.327,59 € 
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Απρόβλεπτα 15% 6.222,13 € 

Αναθεώρηση 49,56 € 

Σύνολο Ι 47.752,56 € 

ΦΠΑ 24% 11.460,61 € 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς 59.213,17 € 

 

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 13
ο 
                                                                           Απόφ. 356/2016  (Α.Δ.Α66ΙΘΩ1Ρ-Θ5Κ)  

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για τις 

ανάγκες ηλεκτροδοτήσεων στη Δ.Ε. Αταβύρου. (Υπόλογος - υπάλληλος κ. Θαρρενού 

Παρασκευή). 

(Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου με αρ. πρωτ. 2/61292/26-7-2016) 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δημοτικής 

Ενότητας Αταβύρου με αρ. πρωτ.: 9/61292//26-07-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις ανάγκες 

ηλεκτροδοτήσεων στη ΔΕ Αταβύρου. 

 

1. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016, στον Κ.Α. 20-6211.0001 και τίτλο 

«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας», έχει εγγραφεί συνολική πίστωση 4.295.860,00 €. 

2. Η Δημοτική μας Ενότητα σύμφωνα με τα Αριθ.Πρωτ. 9/26776/11-4-2016 και 9/38156/18-

05/2016 έγγραφα  της  υπέβαλε αιτήματα   στη ΔΕΔΔΗΕ, για επέκταση δικτύου 

ηλεκτροδότησης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στο Μονόλιθο και την τοποθέτηση παροχής 

ηλεκτροδότησης στο Πυροφυλάκιο της περιοχής Κρόκου της ΔΚ Έμπωνα αντίστοιχα.  

3. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 293,07 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 

σύμφωνα με το ΑΡ./ΗΜ. /3352/14-07-2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ και  0,80 €  προμήθεια για 

τη πληρωμή στη Τράπεζα, για το έργο  τοποθέτηση νέας παροχής ισχύος 8 ΚVA στο 

Μονόλιθο. 

4. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.729, € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 

σύμφωνα με το ΑΡ./ΗΜ. /3346/14-07-2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ και  0,80 €  προμήθεια για 

τη πληρωμή στη Τράπεζα, για το έργο  τοποθέτηση νέας παροχής ισχύος 8 ΚVA  στη περιοχή 

Κρόκου της ΔΚ Έμπωνα όπου βρίσκεται το πυροσβεστικό κλιμάκιο της περιοχής. 

5. Συνολικό κόστος των έργων : 5.023,97 € 

6. Οι πληρωμές στη ΔΕΔΔΗΕ   έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί  

πιστώσει αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση 

χρηματικού εντάλματος για πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει 

την έκδοση τιμολογίου από τον δικαιούχο της πληρωμής. Μετά από τα παραπάνω λοιπόν, 

οδηγούμαστε σε αδιέξοδο το οποίο μπορεί να επιλυθεί μόνο με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του  Ν. 3463/2007 

(Δ.Κ.Κ.), όπου απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για την έκδοση 

του. Με την απόφαση της, η ΟΕ  καθορίζει επίσης την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού που 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου, πρέπει δε να λήγει ένα  τουλάχιστον μήνα πριν 

το τέλος του οικονομικού έτους, δηλαδή η απόδοση λογαριασμού για το υπό έκδοση 

Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής θα  γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του 

Β.Δ.17/5-15/6/1959.  

7. Το ένταλμα προπληρωμής εκδίδεται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

8. Στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου έχει σταλεί σχετική πρόταση για τη δέσμευση 

πίστωσης ύψους 5.023,97 €  σε βάρος του  Κ.Α. 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού 

ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 

οικονομικού έτους 2016. 

    Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 
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1. Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού  5.023,97 €  σε βάρος του 

. Κ.Α. 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» οικονομικού έτους 2016. 

2.Να ορίσει ως υπόλογο την υπάλληλο της ΔΕ Αταβύρου Θαρενού Πρασκευή στο όνομα της 

οποίας θα εκδοθεί το ένταλμα πληρωμής. 

3. Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 

από τον υπόλογο υπάλληλο θα  γίνει  σε διάστημα τριών  μηνών από την ημέρα απόφασης». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 9/61292/26-07-2016, εισήγηση της Δημοτικής  Ενότητας Αταβύρου, 

 το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και ορίζει την κ. Θαρενού Παρασκευή, μόνιμη υπάλληλο της Δ.Ε. Αταβύρου του Δήμου Ρόδου, ως 

υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού πέντε χιλιάδων είκοσι 

τριών ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (5.023,97 €), σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 και τίτλο 

«Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας», συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 0,80 € προμήθεια τράπεζας, που 

θα εκδοθεί για την επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στο 

Μονόλιθο και την τοποθέτηση παροχής ηλεκτροδότησης στο Πυροφυλάκιο της περιοχής Κρόκου 

της ΔΚ Έμπωνα αντίστοιχα. 

 

     Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 

τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 1η  Δεκεμβρίου 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. 20-6211.0001, 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 1
ο
 (εκτός ημερήσιας διάταξης)                          Απόφ. 357/2016  (Α.Δ.Α:  67ΥΞΩ1Ρ-ΒΨΓ )   

Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής για παράσταση στον Άρειο Πάγο και άδεια μετάβασης 

στην Αθήνα για τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης του Δήμου ρόδου κατά του Αντωνίου 

Αμπελά και Γεωργίου Λυκοπάντη και της με αριθμό 169/2013 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/71254/31-8-2016) 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική 

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη επτά  (7) 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, μετά από το πέρας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με 

την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

    Το 1
ο
 θέμα (1

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

παροχή εντολής για παράσταση στον Άρειο Πάγο και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση 

της αίτησης αναίρεσης του Δήμου ρόδου κατά του Αντωνίου Αμπελά και Γεωργίου Λυκοπάντη και 

της με αριθμό 169/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  
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 Το 2
ο
 θέμα (2

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

παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικράτειας στις 21-3-2016 και άδεια μετάβασης στην 

Αθήνα για τη συζήτηση : α) της από 9-5-2013 αίτησης του Δήμου Ρόδου κατά Γεωργίου 

Διακογεωργίου κλπ για αναίρεση της με αριθμό 2142/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά και β) της με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησης του Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ κατά 

του Δήμου Ρόδου για αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής 

δαπάνης.      

Το 3
ο
 θέμα (3

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

έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου  «Επισκευή – συντήρηση 

παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» προϋπ. 104.838,20 € (με αναθεώρηση, άνευ Φ.Π.Α.). 

Το 4
ο
 θέμα (4

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για  

«Απόδοση λογαριασμό και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Υπόλογος - 

υπάλληλος Γιαννόπουλος Γεώργιος)   

Το 5
ο
 θέμα (5

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

παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κ. Μαρία Τριγένη που ορίστηκε υπόλογος για 

την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων του Δήμου Ρόδου»     

Το 6
ο
 θέμα (6

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για 

«Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου Επισκευή γραφείων 

τουρισμού»  προϋπ. 59.677,42 € ( άνευ Φ.Π.Α.). 

 

  Το 7
ο
 θέμα (7

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

ηλεκτροδότηση δραστηριότητας (τοποθέτηση ομπρελών) εκμίσθωσης αιγιαλού έκτασης 240 τ.μ. στην 

Δ. Ε. Ρόδου – Αγ. Μαρίνα. 

  Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για 

συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ 

αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της νομικής 

υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 71254/31-8-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στον Άρειο Πάγο και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για 

τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά Αντωνίου Αμπελά και 

Γεωργίου Λυκοπάντη και της με αριθμό 169/2013 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου. 

1. Οι Αντώνιος Αμπελάς του Ιωάννη και Γεώργιος Λυκοπάντης του Μιχαήλ άσκησαν εναντίον 

του Δήμου Ρόδου την από 25-4-2012 και με αριθμό κατάθεσης 158/26-4-2012 αγωγή τους, που 

απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι είχαν προσληφθεί 

από την πρώην δημοτική επιχείρηση του πρώην Δήμου Ροδίων με την επωνυμία «Δημοτική 

Επιχείρηση Καθαριότητας Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Κ.Ρ.)», η οποία καταργήθηκε με τη με αριθμό 81/2011 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 

3852/2010, ο πρώτος από 13-2-2001 και ο δεύτερος από 16-11-1996, με συμβάσεις εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου, ότι η επιχείρηση αυτή λύθηκε στις 3-2-2011 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, 

ότι με τη με αριθμό 81/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας μεταφέρθηκαν σε εμάς και με 

τη με αριθμό 1748/19-9-2011 απόφαση του Δημάρχου μας κατατάχθηκαν αναδρομικά από 1-3-2011 

σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας με την 

αντίστοιχη ειδικότητα του Υ.Ε. εργάτη καθαριότητας και ότι αν και τους απασχολούσαμε με την 
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ειδικότητά τους αυτή στις 21-2-2012 παύσαμε να αποδεχόμαστε τις υπηρεσίες τους λόγω του ότι 

έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα της απάτης, πλαστογραφίας και υπεξαίρεσης ο πρώτος και της 

κλοπής ο δεύτερος. Με βάση τους ισχυρισμούς αυτούς οι αναιρεσίβλητοι ζητούσαν να αναγνωριστεί 

ότι νομίμως μεταφέρθηκαν σε εμάς ως εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ότι 

συνδέονται πλέον με εμάς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από 

την αρχική πρόσληψή τους στην παραπάνω δημοτική επιχείρηση και να υποχρεωθούμε να 

ολοκληρώσουμε τη μεταφορά τους σε εμάς και την κατάταξή τους. 

2. Επί της παραπάνω αγωγής εκδόθηκε η με αριθμό 169/2013 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία έκαμε δεκτή αυτήν και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου να αποδέχεται τις 

προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες των παραπάνω ως εργατών καθαριότητας με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταβάλλοντας τις αποδοχές τους με την 

απειλή χρηματικής ποινής σε βάρος μας 100 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής μας με την 

απόφαση αυτή.  

3. Κατά της απόφασης αυτής, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 22-11- 2013, δεν ασκήθηκε 

έφεση, όμως άσκησα για λογαριασμό του την από 20-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 1/2014 αίτηση 

αναίρεσης, που στρέφεται κατά των Αντωνίου Αμπελά του Ιωάννη και Γεωργίου Λυκοπάντη του 

Μιχαήλ, με την οποία ζητά την αναίρεση της παραπάνω απόφασης, δικάσιμος της οποίας έχει 

προσδιοριστεί η 24-11-2015 στο Β2 Πολιτικό Τμήμα και έχει εγγραφεί στο πινάκιο με αριθμό 10, 

οπότε και ματαιώθηκε. Στη συνέχεια με την από 3-12-2015 κλήση του Δήμου κατά των παραπάνω 

εργαζόμενων που απευθύνεται στον Άρειο Πάγο ορίστηκε νέα δικάσιμος της παραπάνω αίτησης 

αναίρεσης η 27-9-2016.    

4. Για την παράστασή μου στον Άρειο Πάγο 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 αίτηση αναίρεσης, 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 

στον Άρειο Πάγο στις 26-9-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να 

προβαίνω σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης. Επίσης θα πρέπει 

να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να μεταβώ στην 

Αθήνα στις 26 και 27-9-2016 για να παραστώ στον Άρειο Πάγο κατά τη εκδίκαση της παραπάνω 

αίτησης και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 300 ευρώ.   

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ.) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/71254/31-08-2016, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας   

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) εξουσιοδοτείται ο κος Σαλαμαστράκης Δημήτριος, νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου με πάγια 

εντολή, να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου  για να παραστεί στον Άρειο Πάγο για τη συζήτηση στις 27-

9-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, της αίτησης 

αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Αντωνίου Αμπελά και Γεωργίου Λυκοπάντη και της με αριθμό 

169/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου καθώς και να υποβάλει προτάσεις και 

γενικά να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης.   

Β) δίδεται η  άδεια, στον ανωτέρω νομικό να μεταβεί στην Αθήνα στις 26 και 27-9-2016 για να 

παραστεί στον Άρειο Πάγο κατά τη εκδίκαση της παραπάνω αίτησης.   

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 (εκτός ημερήσιας διάταξης)                             Απόφ. 358/2016  (Α.Δ.Α: 6Τ16Ω1Ρ-63Δ   ) 

Λήψη  απόφασης για την παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικράτειας στις 21-3-

2016 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση : α) της από 9-5-2013 αίτησης του Δήμου 

Ρόδου κατά Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ για αναίρεση της με αριθμό 2142/2012 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και β) της με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησης του 

Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ κατά του Δήμου Ρόδου για αναίρεση της ίδιας παραπάνω 

απόφασης, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης.      

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/71254/31-8-2016) 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική 

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη επτά  (7) 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, μετά από το πέρας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με 

την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

    Το 1
ο
 θέμα (1

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

παροχή εντολής για παράσταση στον Άρειο Πάγο και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση 

της αίτησης αναίρεσης του Δήμου ρόδου κατά του Αντωνίου Αμπελά και Γεωργίου Λυκοπάντη και 

της με αριθμό 169/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  

 Το 2
ο
 θέμα (2

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

παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικράτειας στις 21-3-2016 και άδεια μετάβασης στην 

Αθήνα για τη συζήτηση : α) της από 9-5-2013 αίτησης του Δήμου Ρόδου κατά Γεωργίου 

Διακογεωργίου κλπ για αναίρεση της με αριθμό 2142/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά και β) της με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησης του Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ κατά 

του Δήμου Ρόδου για αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής 

δαπάνης.      

Το 3
ο
 θέμα (3

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

έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου  «Επισκευή – συντήρηση 

παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» προϋπ. 104.838,20 € (με αναθεώρηση, άνευ Φ.Π.Α.). 

Το 4
ο
 θέμα (4

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για  

«Απόδοση λογαριασμό και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Υπόλογος - 

υπάλληλος Γιαννόπουλος Γεώργιος)   

Το 5
ο
 θέμα (5

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

παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κ. Μαρία Τριγένη που ορίστηκε υπόλογος για 

την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων του Δήμου Ρόδου»     

Το 6
ο
 θέμα (6

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για 

«Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου Επισκευή γραφείων 

τουρισμού»  προϋπ. 59.677,42 € ( άνευ Φ.Π.Α.). 
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  Το 7
ο
 θέμα (7

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

ηλεκτροδότηση δραστηριότητας (τοποθέτηση ομπρελών) εκμίσθωσης αιγιαλού έκτασης 240 τ.μ. στην 

Δ. Ε. Ρόδου – Αγ. Μαρίνα. 

  Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για 

συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ 

αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της νομικής 

υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 71262/31-8-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 21-3-2016 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση: α) της από 9-5-2013 αίτησης του Δήμου Ρόδου κατά 

Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ για αναίρεση της με αριθμό 2142/2012 απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά και β) της με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησης του Γεωργίου Διακογεωργίου 

κλπ κατά του Δήμου Ρόδου για αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης, ως επίσης και ανάληψη της 

σχετικής δαπάνης.  

Οι: α) Γεώργιος Διακογεωργίου, β) Αριστοτέλης Ηρακλείδης και γ) «ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΛΑΖΑΡΗ, 

ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, άσκησαν την από 11-2-2006 προσφυγή τους, που 

στρεφόταν κατά του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου και απευθυνόταν στο Διοικητικό Εφετείο, με την 

οποία ισχυριζόντουσαν ότι με τη με αριθμό 194/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

ανατέθηκε σαυτούς η εκπόνηση της οριστικής μελέτης και ΜΠΕ των «έργων Α΄ φάσεως 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Δήμου Αρχαγγέλου», ότι αυτοί περάτωσαν και παρέδωσαν τη 

μελέτη αυτή και ο πρώην Δήμος Αρχαγγέλου δεν τους κατέβαλε την αμοιβή τους με βάση τη 2η και 3η 

εντολή πληρωμής, ζητούσαν δε να αναγνωριστεί ότι οφείλει να καταβάλει σαυτούς συνολικά για τη 2η 

εντολή πληρωμής το ποσό των 22.704,76 ευρώ και για την 3η εντολή πληρωμής το ποσό των 

36.564,28 ευρώ και συνολικά το ποσό των 59.269,04 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 

επομένη της εντολής πληρωμής και θεώρησης από την ΤΥΔΚ νομού Δωδ/σου, ήτοι από 20-12-2001 

για τη 2η  εντολή πληρωμής και από 2-4-2004 για την 3η εντολή πληρωμής.     

Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 2142/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά, η οποία δέχτηκε μερικά την παραπάνω προσφυγή και αναγνώρισε ότι ο Δήμος Ρόδου οφείλει 

να καταβάλει στο Γεώργιο Διακογεωργίου το ποσό των 22.280,58 ευρώ, στον Αριστοτέλη Ηρακλείδη 

το ποσό των 12.110,58 ευρώ και στην ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ το ποσό των 24.877,88 ευρώ, νομιμότοκα με 

επιτόκιο 6% από τις 1-1-2011 μέχρι την εξόφληση. 

Κατά των παραπάνω προσφευγόντων ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 9-5-2013 και με αριθμό 

κατάθεσης Ε2282/2013 αίτησή του, που απευθύνεται στο Συμβούλιο Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ΄), για 

αναίρεση της παραπάνω με αριθμό 2142/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, για τους 

λόγους που αναφέρονται σαυτήν. Επίσης και οι παραπάνω προσφεύγοντες άσκησαν εναντίον του 

Δήμου Ρόδου τη με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησή τους, που απευθύνεται στο Συμβούλιο 

Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ΄), για αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά, για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν. Δικάσιμος και των δύο αιτήσεων ορίστηκε η 8-2-

2016 και μετά από αναβολές η 26-9-2016.  

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 αίτησή του, αλλά και κατά της παραπάνω αίτησης 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 26-9-2016 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 25-9-2016 μέχρι 26-9-2016 για να παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας 

κατά τη δικάσιμο των παραπάνω αιτήσεων, ήτοι στις 26-9-2016, αλλά και να αναληφθεί η σχετική 

δαπάνη ποσού 300 ευρώ από το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ.) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/71262/31-08-2016, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας   

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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Α) εξουσιοδοτείται ο κος Σαλαμαστράκης Δημήτριος, νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου με πάγια 

εντολή, να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου  για να παραστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη 

συζήτηση στις 26-9-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο, της από 9-5-2013 αίτησης του Δήμου Ρόδου κατά του Γεωργίου Διακογεωργίου κ.λ.π. για 

αναίρεση της με αριθμ. 2142 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και β) της με αριθμό 

κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησης του Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ κατά του Δήμου Ρόδου για 

αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης.   

Β) δίδεται η  άδεια, στον ανωτέρω νομικό να μεταβεί στην Αθήνα στις 26 και 27-9-2016 για να 

παραστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη εκδίκαση της παραπάνω αίτησης.   

ΘΕΜΑ 3
ο
 (εκτός ημερήσιας διάταξης)                          Απόφ. 359/2016  (Α.Δ.Α: 7ΥΕΜΩ1Ρ-54Π    )  

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου  «Επισκευή - 

συντήρηση παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» προϋπ. 104.838,20 € (με αναθεώρηση, άνευ 

Φ.Π.Α.). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/71580/31-8-2016) 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική 

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη επτά  (7) 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, μετά από το πέρας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με 

την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

    Το 1
ο
 θέμα (1

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

παροχή εντολής για παράσταση στον Άρειο Πάγο και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση 

της αίτησης αναίρεσης του Δήμου ρόδου κατά του Αντωνίου Αμπελά και Γεωργίου Λυκοπάντη και 

της με αριθμό 169/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  

 Το 2
ο
 θέμα (2

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

παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικράτειας στις 21-3-2016 και άδεια μετάβασης στην 

Αθήνα για τη συζήτηση : α) της από 9-5-2013 αίτησης του Δήμου Ρόδου κατά Γεωργίου 

Διακογεωργίου κλπ για αναίρεση της με αριθμό 2142/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά και β) της με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησης του Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ κατά 

του Δήμου Ρόδου για αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής 

δαπάνης.      

Το 3
ο
 θέμα (3

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

έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου  «Επισκευή – συντήρηση 

παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» προϋπ. 104.838,20 € (με αναθεώρηση, άνευ Φ.Π.Α.). 

Το 4
ο
 θέμα (4

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για  

«Απόδοση λογαριασμό και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Υπόλογος - 

υπάλληλος Γιαννόπουλος Γεώργιος)   

Το 5
ο
 θέμα (5

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

παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κ. Μαρία Τριγένη που ορίστηκε υπόλογος για 

την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων του Δήμου Ρόδου»     

Το 6
ο
 θέμα (6

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για 

«Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου Επισκευή γραφείων 

τουρισμού»  προϋπ. 59.677,42 € ( άνευ Φ.Π.Α.). 

  Το 7
ο
 θέμα (7

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

ηλεκτροδότηση δραστηριότητας (τοποθέτηση ομπρελών) εκμίσθωσης αιγιαλού έκτασης 240 τ.μ. στην 

Δ. Ε. Ρόδου – Αγ. Μαρίνα. 
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  Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για 

συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ 

αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/71580/31-08-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Eπισκευή-Συντήρηση παιδικού σταθμού 

Μ. Καβαρινού»  προϋπ: 104.838,20 € (με αναθεώρηση, ανευ Φ.Π.Α),  

                                          

Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη στις 

23/08/2016 και ώρα 10:00  

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) 

«Οι παρακάτω υπογράφοντες, 

1) Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος 

της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος,  

2) Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός τΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

3) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης  

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος αναπληρώνοντας το 

τακτικό μέλος Παυλούς Νικόλαος που βρίσκεται σε κανονική άδεια. 

αποτελούντες την νόμιμη επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο «Eπισκευή-

Συντήρηση παιδικού σταθμού Μ.Καβαρινού», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 200/01-06-2016 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 

υπ’ αριθμόν 275/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών) στις 23-

08-2016 και ώρα 10:00, για διενέργεια του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

«Eπισκευή-Συντήρηση παιδικού σταθμού Μ.Καβαρινού» προϋπολογισμού 104.838,20 € 

(συμπεριλαμβανομένου της Αναθεώρησης, ανευ Φ.Π.Α.) και έχοντας υπόψη: 

1) To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος που διεξήχθη την 23-08-2016. 

2) Την υπ’ αριθμόν 16/69519/25-8-2016 ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το αποτέλεσμα. 

3) Το γεγονός ότι παρήλθε το πενθήμερο και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

4) Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), το άρθρο 27 του Ν.3669/08 και το 

άρθρο 3, παρ. 5 & 6 του Ν. 3263/04 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Σας αποστέλλουμε 

Τα πρακτικά του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι οι 

προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης: 

Κατηγορία Έκπτωση 
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ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 54,00% 

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 53,00% 

 

 

 

 

 

 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 53,00% 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 56,00% 

 
με συνολικό ποσό προσφοράς 36.056,89 € για εργασίες (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και ΦΠΑ), με μέση έκπτωση 53,128% και συνολικό ποσό προσφοράς 60.933,75 € (με Γ.Ε. & Ο.Ε., 

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση 

των πρακτικών και του αποτελέσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22  και 

των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08.  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών 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: 

«Eπισκευή-Συντήρηση παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού», προϋπ: 130.000,00 € (με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α)».Στη Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα Τρίτη 

23 του μηνός Αυγούστου   του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω αναγραφόμενοι: 

1) Χατζηνικόλας Αντώνιος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. 

Ρόδου, ως Πρόεδρος   

2) Σίντου Μαρία , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου , ως 

μέλος  

3) Καπετάντσης Χαράλαμπος ,Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. 

Ρόδου, ως μέλος αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος Παυλούς Νικόλαος που 

βρίσκεται σε κανονική άδεια, 

 αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Eπισκευή-

Συντήρηση παιδικού σταθμού Μ.Καβαρινού», σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 200/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου ,του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 

υπ’αρ.275/04-07-2016 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: «Eπισκευή-Συντήρηση παιδικού σταθμού Μ.Καβαρινού»  , 

προϋπ:  130.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε 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:   

 

Α/Α ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

1 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 

3 VAST-MAKE I.K.E 

4 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε 

5 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  
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6 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

7 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

8 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

9 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

10 ΡΑΙΣΑΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

11 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 

12 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε 

13 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

14 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε 

15 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε) 

16 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & 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. 

      Στη 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. 

      Στη 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. 

     Κατά την διαδικασία αυτή διαπιστώθηκε ότι: 

- η εταιρεία  «Ραισάκης Ελπιδοφόρος & ΣΙΑ Ε.Ε» προσκόμισε βεβαιώσεις από τον ΣΑΤΕ οι 

οποίες δεν ήταν πρωτότυπες και δεν είχαν επικυρωθεί από δικηγόρο σύμφωνα με το άρθρο 23.1.β.3 

και συνεπώς αποκλείεται. 
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- η εταιρεία «Κάκνης Εμμ.-Κινούς Μιχαήλ Ο.Ε» προσκόμισε βεβαιώσεις από την ΠΕΔΜΕΔΕ οι 

οποίες δεν ήταν πρωτότυπες και δεν είχαν επικυρωθεί από δικηγόρο σύμφωνα με το άρθρο 23.1.β.3 

και συνεπώς αποκλείεται. 

- η εταιρεία «Έργον Αναπτυξιακή Ι.Κ.Ε» προσκόμισε βεβαιώσεις από την ΠΕΔΜΕΔΕ οι οποίες 

δεν ήταν πρωτότυπες και δεν είχαν επικυρωθεί από δικηγόρο σύμφωνα με το άρθρο 23.1.β.3 και 

συνεπώς αποκλείεται. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η 

προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης : «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 54%, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 53%, ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 53%, 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 56% ,ποσό προσφοράς 60.933,75 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ ( 

απρόβλεπτα , αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  53,128 %». 

  Ο Πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου, εξέδωσε ανακοίνωση ότι το 

πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση. 

                

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ 

ΓΕ&ΟΕ&ΑΠΡΟΒΛΕ

ΠΤΑ&ΑΝΑΘΕΩΡΗ

ΣΗ&ΦΠΑ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε       60.933,75 € 53,128% 

2 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         61.611,77 € 52,606% 

3 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         61.764,21 € 49,212% 

4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         66.811,73 € 48,606% 

5 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         71.022,36 € 45,367% 

6 VAST-MAKE I.K.E         83.475,46 € 35,788% 

7 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε         83.891,08 € 35,468% 

8 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε(ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε)         86.479,61 € 33,477% 

9 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         87.099,57 € 33,000% 

10 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε          95.766,82 € 26,333% 

11 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         98.764,77 € 24,027% 

12 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε       112.201,64 € 13,691% 

13 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ       115.975,29 € 10,788% 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ 

ΓΕ&ΟΕ&ΑΠΡΟΒΛΕ

ΠΤΑ&ΑΝΑΘΕΩΡΗ

ΣΗ&ΦΠΑ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
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1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε       57.002,54 € 53,128% 

2 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         57.636,82 € 52,606% 

3 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         61.764,21 € 49,212% 

4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         62.501,30 € 48,606% 

5 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         66.440,28 € 45,367% 

6 VAST-MAKE I.K.E         78.089,95 € 35,788% 

7 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε         78.478,76 € 35,468% 

8 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε(ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε)         80.900,28 € 33,477% 

9 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         81.480,24 € 33,000% 

10 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε          89.588,32 € 26,333% 

11 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         92.392,85 € 24,027% 

12 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε       104.962,82 € 13,691% 

13 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ       108.493,01 € 10,788% 

(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 και των οικονομικών προσφορών, που διενεργήθηκε στα πλαίσια  

του από 23/08/2016 και ώρα 10:00 διεξαχθέντος διαγωνισμού του έργου: «EΠΙΣΚΕΥΗ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» προϋπ: 104.838,20 € (άνευ Φ.Π.Α), 

ανακοινώνεται ότι:  

1. Προσήλθαν δεκαέξι (16) εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

2. Έγιναν δεκτές οι προσφορές των δεκατριών (13) εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά σειρά μειοδοσίας 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

(ΑΝΕΥ Ε.Ο., 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, Φ.Π.Α.) 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  36.056,89 € 53,128% 

2 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         36.458,10 € 52,606% 

3 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         39.068,87 € 49,212% 

4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         39.535,12 € 48,606% 

5 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         42.026,71 € 45,367% 

6 VAST-MAKE I.K.E         49.395,70 € 35,788% 

7 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε         49.641,64 € 35,468% 

8 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε(ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε)         51.173,37 € 33,477% 

9 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         51.540,23 € 33,000% 

10 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε          56.668,98 € 26,333% 

11 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε         58.442,98 € 24,027% 



  

52 

 

12 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε         66.394,10 € 13,691% 

13 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ         68.627,13 € 10,788% 

 

3. Οι παρακάτω εταιρείες : 

-ΡΑΙΣΑΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

-ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ.-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε 

-ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 

αποκλείστηκαν διότι δεν πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όπως φαίνεται στο πρακτικό της επιτροπής 

Διαγωνισμού, προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής εταιρείας: 

«ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης: "ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 54%, 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 53%, ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 53%,ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 56%" ,ποσό προσφοράς 

36.056,89 ευρώ (χωρίς Ε.Ο., απρόβλεπτα, αναθεώρηση, ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση 53,128 %. 

 

Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  βρίσκεται στην διάθεση των διαγωνιζομένων, προκειμένου 

να υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις εντός πέντε (5) ημερών, οι οποίες θα απευθύνονται στην 

Προϊσταμένη Αρχή». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής του Διαγωνισμού) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/71580/31-8-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

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

 Τον  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Επισκευή-

Συντήρηση παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» προϋπ: 104.838,20 € (με αναθεώρηση άνευ 

Φ.Π.Α), 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 54,00% 

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 53,00% 

 

 

 

 

 

 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

 

53,00% 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 56,00% 

 
με συνολικό ποσό προσφοράς 36.056,89 € για εργασίες (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και ΦΠΑ), με μέση έκπτωση 53,128% και συνολικό ποσό προσφοράς 60.933,75 € (με Γ.Ε. & Ο.Ε., 

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Γ)  Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 
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  ΘΕΜΑ 4
ο
 (εκτός ημερήσιας διάταξης)                Απόφ. 360/2016  (Α.Δ.Α: Ψ474Ω1Ρ-Ο2Α   ) 

Λήψη  απόφασης για  «Απόδοση λογαριασμό και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής (Υπόλογος - υπάλληλος Γιαννόπουλος Γεώργιος)».   

(Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας με αρ. πρωτ.: 7/63749/03-08-2016) 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική 

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη επτά  (7) 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, μετά από το πέρας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με 

την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

    Το 1
ο
 θέμα (1

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

παροχή εντολής για παράσταση στον Άρειο Πάγο και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση 

της αίτησης αναίρεσης του Δήμου ρόδου κατά του Αντωνίου Αμπελά και Γεωργίου Λυκοπάντη και 

της με αριθμό 169/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  

 Το 2
ο
 θέμα (2

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

παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικράτειας στις 21-3-2016 και άδεια μετάβασης στην 

Αθήνα για τη συζήτηση : α) της από 9-5-2013 αίτησης του Δήμου Ρόδου κατά Γεωργίου 

Διακογεωργίου κλπ για αναίρεση της με αριθμό 2142/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά και β) της με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησης του Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ κατά 

του Δήμου Ρόδου για αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής 

δαπάνης.      

Το 3
ο
 θέμα (3

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

έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου  «Επισκευή – συντήρηση 

παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» προϋπ. 104.838,20 € (με αναθεώρηση, άνευ Φ.Π.Α.). 

Το 4
ο
 θέμα (4

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για  

«Απόδοση λογαριασμό και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Υπόλογος - 

υπάλληλος Γιαννόπουλος Γεώργιος)   

Το 5
ο
 θέμα (5

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

παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κ. Μαρία Τριγένη που ορίστηκε υπόλογος για 

την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων του Δήμου Ρόδου»     

Το 6
ο
 θέμα (6

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για 

«Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου Επισκευή γραφείων 

τουρισμού»  προϋπ. 59.677,42 € ( άνευ Φ.Π.Α.). 

  Το 7
ο
 θέμα (7

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

ηλεκτροδότηση δραστηριότητας (τοποθέτηση ομπρελών) εκμίσθωσης αιγιαλού έκτασης 240 τ.μ. στην 

Δ. Ε. Ρόδου – Αγ. Μαρίνα. 

  Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για 

συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ 

αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δημοτικής 

Ενότητας Καλλιθέας με αρ. πρωτ. 7/63749/03-08-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής» 

 

 Σχετικά με το θέμα σας καταθέτω απόδοση λογαριασμού για το ακόλουθο επ΄ ονόματι μου 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής : ένταλμα με αριθμό 224
Α
/29-6-2016 συνολικού ποσού 9981,50 το 

οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 226/2016 απόφαση σας. Το εν λόγω ένταλμα προπληρωμής 

εξεδόθη για την πληρωμή κοστολογίου τοποθέτησης νέων στύλων από τη ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή 

Σαραντανιού Κοσκινού και Θολάρι Τραουνού σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμόν 45838/08-06/16 και 

44421/03-06-16 έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ και σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων 

του οικονομικού έτους 2016. 

 Τα ισόποσα παραστατικά (τιμολόγια) των αντίστοιχων γραμματίων είσπραξης θα σας 

προσκομιστούν μόλις αυτά εκδοθούν. 
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 Ποσό απόδοσης λογαριασμού -1,60 ευρώ. 

 

1 Γραμμάτιο Είσπραξης Ε.Τ.Ε.  

Α/Α 29/26-7-16 

ποσού 7.764,19 (7.763,39 συν προμήθεια 

0,80 ευρώ 

2 Γραμμάτιο Είσπραξης Ε.Τ.Ε.  

Α/Α 30/26-7-16 

ποσού 2.218,91 (2.218,11 συν προμήθεια 

0,80 ευρώ 

 Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 

1. Να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό 

ποσού 9981,50 όπως ακριβώς αναφέρεται στα παραπάνω δικαιολογητικά που θα καταθέσω στο 

τμήμα Λογιστικής Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Ρόδου. 

2. Την απαλλαγή μου από το παραπάνω χρηματικό ένταλμα προπληρωμής». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Συντήρησης και καθημερινότητας Δ.Ε. Καλλιθέας κ. 

Γιαννόπουλου Γεωργίου) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 7/63749/03-08-2016 εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. 

 Το άρθρο 32 του ΦΕΚ 114/15-6-1959. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ.  Γιαννόπουλου Γεωργίου, 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας   (αριθ. πρωτ. 

7/63749/03-08-2016), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής αρ. 224
Α
/29-6-2016, συνολικού ποσού 9.981,50 (Εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα 

ενός ευρού και πενήντα λεπτών)  το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης 

Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 226/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΙΩ1Ω1Ρ-6ΨΧ) 

αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για  την σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που 

θα καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης στην περιοχή Σαραντανιού Κοσκινού και Θολάρι 

Τραουνού Δ.Ε. Καλλιθέας. 

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 224/2016 συνολικού ποσού 9.981,50 € εκδόθηκε στο όνομα 

του Δημοτικού Υπαλλήλου Γιαννόπουλου Γεωργίου για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την 

σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ως ανωτέρω, σε βάρος του Κ.Α. 20.6211.0001 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΧΕΠ 224/2016               9.981,50  
 

1. Γραμμάτιο Είσπραξης Ε.Τ.Ε. Α/Α 29/26-7-16           7.764,19 

2. Γραμμάτιο Είσπραξης Ε.Τ.Ε. Α/Α 30/26-7-16           2.218,91 

       

ΣΥΝΟΛΟ        9.983,07 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ (Επιστρεφόμενο ποσό) :                                                 - 1,60 € 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 
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 Γ) Υποχρεούται η υπόλογος με την έκδοση του ισόποσου παραστατικού από την κεντρική υπηρεσία 

της ΔΕΔΔΗΕ να το προσκομίσει άμεσα στο λογιστήριο του Δήμου Ρόδου. 

 

                                                                     

ΘΕΜΑ 5
ο
 (εκτός ημερήσιας διάταξης)                          Απόφ. 361/2016  (Α.Δ.Α: ΩΡΗΦΩ1Ρ-6Λ2   )   

Λήψη  απόφασης για  την παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κ. Μαρία 

Τριγένη που ορίστηκε υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 

για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου»     

 (Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/72025/02-09-2016) 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική 

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη επτά  (7) 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, μετά από το πέρας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με 

την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

    Το 1
ο
 θέμα (1

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

παροχή εντολής για παράσταση στον Άρειο Πάγο και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση 

της αίτησης αναίρεσης του Δήμου ρόδου κατά του Αντωνίου Αμπελά και Γεωργίου Λυκοπάντη και 

της με αριθμό 169/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  

 Το 2
ο
 θέμα (2

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

παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικράτειας στις 21-3-2016 και άδεια μετάβασης στην 

Αθήνα για τη συζήτηση : α) της από 9-5-2013 αίτησης του Δήμου Ρόδου κατά Γεωργίου 

Διακογεωργίου κλπ για αναίρεση της με αριθμό 2142/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά και β) της με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησης του Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ κατά 

του Δήμου Ρόδου για αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής 

δαπάνης.      

Το 3
ο
 θέμα (3

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

έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου  «Επισκευή – συντήρηση 

παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» προϋπ. 104.838,20 € (με αναθεώρηση, άνευ Φ.Π.Α.). 

Το 4
ο
 θέμα (4

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για  

«Απόδοση λογαριασμό και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Υπόλογος - 

υπάλληλος Γιαννόπουλος Γεώργιος)   

Το 5
ο
 θέμα (5

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

παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κ. Μαρία Τριγένη που ορίστηκε υπόλογος για 

την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων του Δήμου Ρόδου»     

Το 6
ο
 θέμα (6

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για 

«Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου Επισκευή γραφείων 

τουρισμού»  προϋπ. 59.677,42 € ( άνευ Φ.Π.Α.). 

  Το 7
ο
 θέμα (7

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

ηλεκτροδότηση δραστηριότητας (τοποθέτηση ομπρελών) εκμίσθωσης αιγιαλού έκτασης 240 τ.μ. στην 

Δ. Ε. Ρόδου – Αγ. Μαρίνα. 

  Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για 

συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ 

αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης 

Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ. 2/72025/02-09-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κα. Μαρία Τριγένη ,που ορίστηκε 

υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού 

ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου.» 

 

Με την υπ’ αριθ. 227/21-6-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η κα. Μαρία 

Τριγένη ως υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες 
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τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου, που πρέπει να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία εντός τριών μηνών δηλ. στις 20 Σεπτεμβρίου  2016 .  

Επειδή όμως εντός του  Οκτωβρίου 2016 πρέπει να περάσουν  από τεχνικό έλεγχο δύο 

οχήματα και πιθανόν να απαιτηθεί εντός του Οκτωβρίου να γίνει επανέλεγχος και σε άλλα οχήματα, 

που αν δεν περάσουν  έγκαιρα θα προκύψει πρόστιμο εις βάρος του Δήμου παρακαλούμε να 

παρατείνετε κατά ένα μήνα την διαδικασία για την απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με το αρθρο 32 

παρ. 2 του ΦΕΚ 114/15-6-1959». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/72025/2-9-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & μηχανημάτων 

Δήμου Ρόδου. 

 Το άρθρο 32 παρ. 2 του ΦΕΚ 114/15-6-1959. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση απόδοσης λογαριασμού (η οποία είχε καθοριστεί με την απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 227/21-6-2016) της υπολόγου κας Τριγένη Μαρίας για τις 20/10/2016 

προκειμένου πληρώσει τα παράβολα για να περάσουν από τεχνικό έλεγχο άλλα δύο οχήματα και 

πιθανόν να απαιτηθεί εντός του Οκτωβρίου να γίνει επανέλεγχος και σε άλλα οχήματα, που αν δεν 

περάσουν  έγκαιρα θα προκύψει πρόστιμο εις βάρος του Δήμου. 

 

  

ΘΕΜΑ 6
ο
 (εκτός ημερήσιας διάταξης)                          Απόφ. 362/2016  (Α.Δ.Α: ΩΣ1ΥΩ1Ρ-Ρ5Ω   )   

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου Επισκευή 

γραφείων τουρισμού»  προϋπ. 59.677,42 € ( άνευ Φ.Π.Α.). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/71791/01-09-2016) 

Το 1
ο
 θέμα (1

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

εντολής για παράσταση στον Άρειο Πάγο και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της 

αίτησης αναίρεσης του Δήμου ρόδου κατά του Αντωνίου Αμπελά και Γεωργίου Λυκοπάντη και της με 

αριθμό 169/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  

 Το 2
ο
 θέμα (2

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

παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικράτειας στις 21-3-2016 και άδεια μετάβασης στην 

Αθήνα για τη συζήτηση : α) της από 9-5-2013 αίτησης του Δήμου Ρόδου κατά Γεωργίου 

Διακογεωργίου κλπ για αναίρεση της με αριθμό 2142/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά και β) της με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησης του Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ κατά 

του Δήμου Ρόδου για αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής 

δαπάνης.      

Το 3
ο
 θέμα (3

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

έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου  «Επισκευή – συντήρηση 

παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» προϋπ. 104.838,20 € (με αναθεώρηση, άνευ Φ.Π.Α.). 

Το 4
ο
 θέμα (4

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για  

«Απόδοση λογαριασμό και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Υπόλογος - 

υπάλληλος Γιαννόπουλος Γεώργιος)   

Το 5
ο
 θέμα (5

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

παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κ. Μαρία Τριγένη που ορίστηκε υπόλογος για 

την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων του Δήμου Ρόδου»     
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Το 6
ο
 θέμα (6

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για 

«Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου Επισκευή γραφείων 

τουρισμού»  προϋπ. 59.677,42 € ( άνευ Φ.Π.Α.). 

  Το 7
ο
 θέμα (7

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

ηλεκτροδότηση δραστηριότητας (τοποθέτηση ομπρελών) εκμίσθωσης αιγιαλού έκτασης 240 τ.μ. στην 

Δ. Ε. Ρόδου – Αγ. Μαρίνα. 

  Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για 

συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ 

αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/71791/01-09-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 59.677,42 € (άνευ Φ.Π.Α.) 

Σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος , ο οποίος διεξήχθη την 24-08-

2016 και ώρα 10:00,  

παρακαλώ 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 Εργων και 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) 

 

«Οι παρακάτω υπογράφοντες, 

1) Χατζή Αναστασία , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος   

2) Πέρος Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, o oποίος αναπληρεί το τακτικό μέλος κ. Γερακιό Εμμανουήλ που απουσιάζει λόγω 

αδείας  

3)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, o oποίος αναπληρεί το τακτικό μέλος κ. Κυρκούση Σουλτάνα που 

απουσιάζει λόγω αδείας  

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Επισκευή γραφείων 

τουρισμού» Προϋπ: 59.677,42 € (άνευ Φ.Π.Α.) του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 

247/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 278/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι 

συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 

και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Επισκευή γραφείων τουρισμού» Προϋπ: 

59.677,42 € (άνευ Φ.Π.Α.)  ο διαγωνισμός του οποίου έγινε στις 24-08-2016 και ώρα 10:00 και 

έχοντας υπόψη: 

5) To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος που διεξήχθη την 24-08-2016. 

6) Το υπ’ αριθμό 16/69280/25-08-2016  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής για έλεγχο 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και την υπ’ αριθμό 69838/26-08-16 (ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ) 

αντίστοιχη απάντηση του. 

7) Την υπ’ αριθμό 16/69897/26-08-16 ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το αποτέλεσμα. 
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8) Το γεγονός ότι παρήλθε το πενθήμερο και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

9) Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), άρθρο 27 του Ν.3669/08 και 

άρθρο 3, παρ. 5 & 6 του Ν. 3263/04. 

Σας αποστέλλουμε 

Τα πρακτικά του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά είναι η 

προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «Σταμάτης Λινάρδος & Σια Ε.Ε », με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 49%, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 49%,ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 47%,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 47%, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

47%, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 48% με ποσό προσφοράς 27.176,64 ευρώ για εργασίες και ΓΕ 

& ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα , αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση 47,384 % και συνολικό ποσό 

προσφοράς 38.935,93 ευρώ (με απρόβλεπτα,  με το εργολαβικό τους όφελος, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%). Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών και του 

αποτελέσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και των διατάξεων του άρθρου 

27 του Ν. 3669 /08». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  προσφοράς με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  (άρθρο 6 του Ν.3669/08) για την ανάδειξη αναδόχου που θα εκτελέσει 

το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», προϋπ: 59.677,42€  (άνευ Φ.Π.Α.). Στην Ρόδο 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τετάρτη 24 του μηνός 

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

1) Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος  

2) Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, o oποίος αναπληρεί το τακτικό μέλος κ. Γερακιό Εμμανουήλ που απουσιάζει λόγω 

αδείας  

3) Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, o oποίος αναπληρεί το τακτικό μέλος κ. Κυρκούση Σουλτάνα που 

απουσιάζει λόγω αδείας  

αποτελούντες την νόμιμη επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» , προϋπ: 59.677,42€ (άνευ Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 247/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου. Οι όροι Διακήρυξης 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 278/16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Η επιτροπή ως άνω συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 

(Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» , προϋπ: 59.677,42€   (άνευ Φ.Π.Α.)και προβήκαμε 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:   

16. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

17. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

18. VAST-MAKE IKE 

19. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

20. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΕ 

21. ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

22. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
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23. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & 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 

στον παρακάτω πίνακα 1 του παραρτήματος, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στη 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),  το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της 

διακήρυξης, ή το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους 

ενδιαφερόμενους. 

      Στη 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.  

     Κατά τον έλεγχο που έκανε η Ε.Δ. όσον αφορά τα υποβληθέντα δικαιολογητικά όλων των φακέλων 

συμμετοχής κατά την σειρά μειοδοσίας δεν  διαπιστώθηκαν αποκλίσεις των συμμετεχόντων απ΄τους 

όρους της Διακύρηξης. 

Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην διαβίβαση στοιχείων των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν 

στον διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 17/21-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων, στους φορείς έκδοσής τους για έλεγχο της γνησιότητάς τους, από όπου 

επιβεβαιώθηκε η γνησιότητά τους.  

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ  του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ του πρακτικού – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

- από όπου προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Σταμάτης Λινάρδος & Σια Ε.Ε»με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 49%, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

49%,ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 47%,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 47%, 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 47%, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 48%, ποσό προσφοράς 23.031,05 

ευρώ (χωρίς Ε.Ο.,απρόβλεπτα, αναθεώρηση, ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση 47,384 %. 

   Ο Πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου, εξέδωσε ανακοίνωση ότι το 

πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

ΠΙΝΑΚΑΣ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

(ΑΝΕΥ Ε.Ο., 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, 

Φ.Π.Α.) 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 38.935,93 € 47,38% 

2 VAST-MAKE IKE  42.430,72 € 42,66% 
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3 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 42.478,48€ 42,60% 

4 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 42.589,46€ 42,45% 

5 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 42.589,46€ 42,45% 

6 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 45.142,03€ 39,00% 

7 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 50.319,98€ 32,00% 

8 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΕ 54.404,33€ 26,48% 

(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 και των οικονομικών προσφορών, που διενεργήθηκε στα πλαίσια  

του από 24/08/2016 και ώρα 10:00 διεξαχθέντος διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» προϋπ: 59.677,42€ (άνευ Φ.Π.Α), ανακοινώνεται ότι:  

 

 Προσήλθαν οχτώ (8) εργοληπτικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:. 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

(ΑΝΕΥ Ε.Ο., 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, 

Φ.Π.Α.) 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 38.935,93 € 47,38% 

2 VAST-MAKE IKE  42.430,72 € 42,66% 

3 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 42.478,48€ 42,60% 

4 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 42.589,46€ 42,45% 

5 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 42.589,46€ 42,45% 

6 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 45.142,03€ 39,00% 

7 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 50.319,98€ 32,00% 

8 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΕ 54.404,33€ 26,48% 

 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όπως φαίνεται στο πρακτικό της επιτροπής 

Διαγωνισμού, προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής εταιρείας: 

«ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης: ” ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 49%, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 49%,ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 47%,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 47%, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 47%, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

48% ποσό προσφοράς 23.031,05 ευρώ (χωρίς Ε.Ο.,απρόβλεπτα, αναθεώρηση, ΦΠΑ) ήτοι μέση 

έκπτωση 47,384 %. 

 

Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  βρίσκεται στην διάθεση των διαγωνιζομένων , προκειμένου 

να υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις εντός πέντε (5) ημερών, οι οποίες θα απευθύνονται στην 

Προϊσταμένη Αρχή». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/71791/01-09-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

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

 Τον  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» προϋπ: 59.677,42€ (άνευ Φ.Π.Α), 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

49%, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 49%,ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 47%,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 47%, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 47%, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 48% ποσό 

προσφοράς 23.031,05 ευρώ (χωρίς Ε.Ο., απρόβλεπτα, αναθεώρηση, ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση 47,384 

%. 

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 7
ο
 (εκτός ημερήσιας διάταξης)            Απόφ. 363/2016  (Α.Δ.Α: 6ΑΘ0Ω1Ρ-ΡΥΒ   )   

Λήψη απόφασης για την ηλεκτροδότηση δραστηριότητας (τοποθέτηση ομπρελών) εκμίσθωσης 

αιγιαλού έκτασης 240 τ.μ. στην Δ. Ε. Ρόδου – Αγ. Μαρίνα. 

 (Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με αρ. πρωτ.: 4662/11-08-2016) 

 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική 

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη επτά  (7) 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, μετά από το πέρας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με 

την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

    Το 1
ο
 θέμα (1

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

παροχή εντολής για παράσταση στον Άρειο Πάγο και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση 

της αίτησης αναίρεσης του Δήμου ρόδου κατά του Αντωνίου Αμπελά και Γεωργίου Λυκοπάντη και 

της με αριθμό 169/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  

 Το 2
ο
 θέμα (2

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

παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικράτειας στις 21-3-2016 και άδεια μετάβασης στην 

Αθήνα για τη συζήτηση : α) της από 9-5-2013 αίτησης του Δήμου Ρόδου κατά Γεωργίου 

Διακογεωργίου κλπ για αναίρεση της με αριθμό 2142/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά και β) της με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησης του Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ κατά 

του Δήμου Ρόδου για αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής 

δαπάνης.      

Το 3
ο
 θέμα (3

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

έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου  «Επισκευή – συντήρηση 

παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» προϋπ. 104.838,20 € (με αναθεώρηση, άνευ Φ.Π.Α.). 

Το 4
ο
 θέμα (4

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για  

«Απόδοση λογαριασμό και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Υπόλογος - 

υπάλληλος Γιαννόπουλος Γεώργιος)   
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Το 5
ο
 θέμα (5

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

παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κ. Μαρία Τριγένη που ορίστηκε υπόλογος για 

την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων του Δήμου Ρόδου»     

Το 6
ο
 θέμα (6

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για 

«Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου Επισκευή γραφείων 

τουρισμού»  προϋπ. 59.677,42 € ( άνευ Φ.Π.Α.). 

  Το 7
ο
 θέμα (7

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

ηλεκτροδότηση δραστηριότητας (τοποθέτηση ομπρελών) εκμίσθωσης αιγιαλού έκτασης 240 τ.μ. στην 

Δ. Ε. Ρόδου – Αγ. Μαρίνα. 

  Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για 

συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ 

αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης 

Πολεοδομικών Εφαρμογών με αριθμ. πρωτ. 4662/11-08-2016, ως κατωτέρω: 

 

«Θ Ε Μ Α :  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ) ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 240 

Τ.Μ. ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ.  

(Υπ. αρ. Πρωτ. 20070/13.06.2016 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΙΓΙΑΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ) 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το από 25.07.2016 Έγγραφο – Άποψη της  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜ.  ΡΟΔΟΥ. 

2. Το υπ. αρ. Πρωτ. οικ. 3487/23.06.2016 Έγγραφο της υπηρεσίας μας. 

3. Την από 4348/01.08.2016 αίτησή της ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Ε.Ε.. 

4. Την από 3386/16.06.2016 αίτησή της ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Ε.Ε.. 

5. Την από 6200/29.10.2015 αίτησή της ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Ε.Ε.. 

6. Το υπ. αρ. Πρωτ. 20070/13.06.2016 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΛΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

7. Η Αποφ-ΔΔΠ0006856/728Β/ΕΞ2015/8-5-15  (ΦΕΚ-828/Β/12-5-15 & ΦΕΚ-1044/Β/4-6-15) 

Τροποποίηση της Αποφ-ΔΔΠ0005159/586Β/ΕΞ2015/15 παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών 

και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α Βαθμού. 

8. Η Αποφ-ΔΔΠ0005159/586Β/ΕΞ2015/7-4-15  (ΦΕΚ-578/Β/9-4-15) Απευθείας παραχώρηση, 

με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 

ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) Α Βαθμού (Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ)) 

9. Τις διατάξεις του Ν-2971/01 (ΦΕΚ-285/Α/01) "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις" και 

ειδικότερα τις διατάξεις των Αρθ-2, Αρθ-13, Αρθ-15 και Αρθ-31 αυτού, ως ισχύουν. 

10. Τις διατάξεις του Αρθ-30 και επομένων του ΝΔ/11-11-29 (ΦΕΚ-399/Α/29) "Περί Διοικήσεως 

Δημοσίων Κτημάτων".  

11. Την Αποφ- 646/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε). 

12. Η Εγκ-60587/31/1-8-02 - Εγκ-31/02  Εγκατάσταση Καντίνας 

13. Η Αποφ-39869/7379/31-5-8  (ΦΕΚ-375/Β/11-6-85)  Εγκ-44455/8115/18-6-85  Εγκ 

44455/8115/85"Ηλεκτροδότηση και υδροδότηση κτισμάτων"."Απαιτούμενα δικαιολογητικά γ

ια την σύνδεση κτισμάτων ή κατασκευών του Άρθρου ν-9 Ν1512/85 με τα δίκτυα ΔΕΗ -

 Υδρεύσεως" 

14. Το με αρ. Πρωτ. 4083,4134/29-07-15 σήμα διακοπής από την υπηρεσία μας καθώς και 

έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών και υπολογισμός προστίμων με αύξοντα αριθμό 

16/2015. 

15. Το υπ. αρ. Πρωτ. 4641/29/09/2015 Έγγραφο της υπηρεσίας μας. 

 
         Σας αποστέλλουμε συν/να το από 25.07.2016 Έγγραφο – Άποψη της  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΗΜ.  ΡΟΔΟΥ (01 σχετ.) όπου αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση για να εξεταστεί το αίτημα 

ηλεκτροδότησης του χώρου αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό και τις ανάγκες τις μίσθωσης (δηλ. 
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για την δραστηριότητα τοποθέτησης ομπρελών και όχι για τις δραστηριότητες (γενικά) της εταιρείας 

σας), σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έγκριση τόσο της Ο.Ε. (Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Ρ.) που 

ενέκρινε τους όρους της μίσθωσης, όσο κυρίως και του Δημοσίου ως συνεβλήθη στο μισθωτήριο. 

 

     Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να προσκομίσετε στην υπηρεσία μας, έγκριση τόσο της 

Ο.Ε. (Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Ρ.) που ενέκρινε τους όρους της μίσθωσης, όσο κυρίως και του 

Δημοσίου ως συνεβλήθη στο μισθωτήριο για να εξεταστεί το αίτημα σας. 

     Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών - Υ.ΔΟΜ. κ. Λαμπρίδη 

Χαράλαμπου) 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της οικονομικής επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Πρόεδρος): αυτό το αίτημα κατατέθει στις 10/8/2016 προς την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και ζήτησε να βάλει ρεύμα για φωτισμό  όπως ο νόμος ορίζει 

για τις ομπρέλες στην περιοχή Αγ. Μαρίνας.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ (Μέλος) : Από πού ήρθε το αίτημα;  

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Πρόεδρος): Από διαφήμιση και τροφοδοσία Ε.Ε., Το αίτημα έγινε 

στην Πολεοδομία και ζήτησε ρεύμα 48 V για να βάλει φώτα και να βάλει και στους διαδρόμους φώτα 

σήμανσης. Αυτό δεν έχει καμία δουλειά να αποφασίσει καμία Οικονομική Επιτροπή, εκ του νόμου 

δικαιούται και απευθύνεται απευθείας στη ΔΕΗ. Ζήτησε λοιπόν από την Πολεοδομία γιατί η 

Πολεοδομία είναι η υπηρεσία που θα δώσει το οκ ή όχι, η Πολεοδομία το έδωσε για γνωμοδότηση 

στoν κ. Στάγκα και ο κ. Στάγκας είπε ότι είναι εκ του νόμου όλα αυτά κτλ. και όμως επειδή η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αυτή η οποία διεξάγει τις δημοπρασίες, πρέπει να πάρετε και ένα τυπικό οκ 

από την Οικονομική Επιτροπή. Εγώ λοιπόν εισηγούμαι το εξής: Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

αναρμόδια να δώσει το οκ ή όχι διότι είναι εκ του νόμου δικαίωμα αυτό, δικαιούνται δηλαδή αυτός ο 

όποιος έχει πλειστηριάσει στην παραλία μία δραστηριότητα, να ζητήσει απευθείας από την ΔΕΗ ρεύμα 

48 V. Παρόλα αυτά για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες με αυτό το πήγαινε έλα εισηγούμαι να 

πούμε προς την Πολεοδομία και προς τον ιδιώτη ότι δεν έχουμε αντίρρηση να εφαρμοστεί ο Νόμος. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ (Μέλος) : Αφού είμαστε αναρμόδιοι .. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Αυτό έλεγα και εγώ από την στιγμή που 

είμαστε αναρμόδιοι, δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα λοιπόν να εισηγηθούμε σε κανέναν τίποτα. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Πρόεδρος): Μα δεν εισηγούμαστε κάτι. Μας έγινε μία αίτηση από 

κάποιον άνθρωπο, στις αιτήσεις απαντάμε. Μετά την γνωμοδότηση του Στάγκα απαντάμε και λέμε δεν 

έχουμε αρμοδιότητα εφαρμόστε τον Νόμο. Ο Νόμος λοιπόν λέει ότι μπορεί οποιοσδήποτε που έχει μία 

δραστηριότητα στην παραλία… 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Μέλος): Σάββα μου συμφωνώ αλλά δεν 

είμαστε εδώ για να δίνουμε Νομικές συμβουλές, είμαστε Οικονομική Επιτροπή δεν έχουμε 

αρμοδιότητα.  

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Πρόεδρος): Θα απορρίψεις το αίτημα του ανθρώπου;  

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Μέλος): Δεν απορρίπτω δεν έχω την 

αρμοδιότητα να απορρίψω. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Πρόεδρος): Είναι υποχρεωτικό όταν ένας απευθύνεται στην Ο.Ε. 

μπαίνει στην Ο.Ε. αν θέλετε να πούμε όχι, πείτε όχι, εγώ η εισήγηση που σας κάνω νομίζω ότι είναι 

λογική, λέω ότι καταγράφω ότι δεν έχω αρμοδιότητα είμαι αναρμόδιος. 

ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Μέλος) : Πρόεδρε υπάρχει Νομική γνωμάτευση;  

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Πρόεδρος): H νομική γνωμάτευση λέει ότι είναι εκ του νόμου, 

αλλά επειδή είπε τώρα ο κ.Στάγκας ο νομικός μας, ότι η Οικονομική Επιτροπή που χειρίζεται τις 

παραλίες πάρτε και μία γνώμη από κει. 

 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Μέλος) : Εγώ θα ψηφίσω υπέρ γιατί θεωρώ επειδή είναι καθόλα 

νόμιμη και υπάρχει και η εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, εγώ εισηγούμαι θετικά για τα 48 V. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Πρόεδρος): Εγώ εισηγούμαι το εξής, δεν εισηγούμαι βάλτε του 

ρεύμα, λέω είμαστε αναρμόδιοι σαν επιτροπή, εφόσον όμως μας απευθύνει   κάποιος ένα ερώτημα 

απαντάμε και λέμε, πολύ απλά δεν έχουμε καμία αντίρρηση να εφαρμοστεί ο Νόμος.  
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ (Μέλος) : Λέμε ναι στην εφαρμογή του Νόμου. 

ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Μέλος) : Πρόεδρε από ότι ξέρω η Πολεοδομία έχει θετική εισήγηση. 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος) : Εσύ σαν πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής χωρίς να το 

φέρεται θέμα δεν μπορείτε  να αλληλογραφείτε με τους πολίτες; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ (Μέλος) : Όχι. Η Ο.Ε. είναι εκτελεστικό όργανο, όπως και η 

επιτροπής ποιότητας ζωής όπως και το δημοτικό συμβούλιο. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Μέλος): Επειδή είμαι αναρμόδια δεν έχω 

γνώση επί νομικών θεμάτων, δεν είμαι νομικός και ούτε ξέρω νομολογίες κτλ., οπότε δεν μπορώ να 

εκφέρω άποψη. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Πρόεδρος): Άρα δεν ψηφίζεις. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Μέλος): Δεν είμαι αρμόδια να ψηφίσω δεν 

μπορεί να εκφέρω άποψη. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 4662/11-8-2016, εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου 

Ρόδου 

 Το άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

 Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της οικονομικής επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

( η κ. Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη Βασιλική ψήφισε παρούσα) 

 Η Οικονομική Επιτροπή δηλώνει αναρμόδια να ικανοποιήσει ή όχι, το αίτημα  για  «ηλεκτροδότηση 

δραστηριότητας (τοποθέτηση ομπρελών) εκμίσθωσης αιγιαλού έκτασης 240 τ.μ. στην Δ. Ε. 

Ρόδου – Αγ. Μαρίνα»  γατί  εκ του νόμου προκύπτει το δικαίωμα αυτού που έχει πλειστηριάσει στην 

παραλία μία δραστηριότητα, να ζητήσει και να πάρει απευθείας από την ΔΕΗ ρεύμα 48 V.  

Μετά τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, βασιζόμενη και στην ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586β!ΕΞ2015/7-

4-2015 (ΦΕΚ Β 578/2015) δεν έχει αντίρρηση να δοθεί η άδεια για παροχή ρεύματος 48V στην 

ενδιαφερόμενη εταιρεία.  

  

Σ’ αυτό το σημείο, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας 

συνεδρίασης. 

                                                                            

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        

              

 

   Σάββας Διακοσταματίου                                                               

Αντιδήμαρχος  Οικονομικών                                                              

                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος  

 

2. Κορωναίος Ιωάννης  

 

 

3. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

 

 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

5. Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική  

 

6. Κυριαζής Στέφανος  
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Αυξομειώσεις 

βάσει 

αναμορφόσεων 

 


