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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 23 / 13-09-2016 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα  Τρίτη  13 Σεπτεμβρίου 

2016 και ώρα 12.30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου 

Εσωτερικών», αριθ. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), 

σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου  κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 

2/74952 η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010.   

 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω 

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη 

και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Παλαιολόγου Μιχάλ, 3. Ψυλλάκη  Βασίλειο, 4. 

Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη Βασιλική, 5. Μανωλάκη Αλέξανδρο,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται όπως προβλέπεται 

(άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010) από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κυριαζή 

Στέφανο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό  να προσέλθει στην συνεδρίαση 2. Μουτάφη 

Δήμο – Μιχαήλ (δικ/νος) ο οποίος αναπληρώνεται όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010) 

από το τρίτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο,  3. Ατσίδη Ελπίδα 

(αδ/τη) η οποία αναπληρώνεται από το    πρώτο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας τον κ. 

Τοκούζη Παναγιώτη ο οποίος αν και  κλήθηκε δεν κατέστη δυνατόν να προσέλθει στην συνεδρίαση,  

4. Δράκος Μιχαήλ (δικ/νος),   5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (αδ/τος), 6. Παναή Ευαγγελία 

(αδ/τη),    

 

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. Μακρή Τριανταφυλλιάς, 

της κας Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλου  του τμήματος υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, 

της κας Κωτσάκη Βικτώριας υπαλλήλου του λογιστηρίου, του κου Στάγκα Εμμανουήλ και του κου 

Στρατή Στέφανου, νομικοί σύμβουλοι του δήμου Ρόδου, 

ΘΕΜΑ 1
ο 
                                                                           Απόφ. 365/2016  (Α.Δ.Α: Ω5Ι4Ω1Ρ-ΥΓΟ )   

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.: 2/74842/9-9-2016) 

 Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν 

των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτ. 2/74842/9-9-2016,  ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας για ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις   διαθέσεις  

πιστώσεων οικονομικού έτους 2016, βάση των κοινοποιημένων εισηγήσεων.  
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 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

[Φεκ 87, τεύχος Α΄],  η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την ανατροπή και 

διάθεση πιστώσεων έτους 2016. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες  για την διάθεση και την ανατροπή των 

ποσών, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ταυτάριθμες προτάσεις σύμφωνα την κοινή εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 

19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

 

1 Αποδοχές 45-6011.0001 
Τακτικές αποδοχές μονίμου 

προσωπικού 
-3.000,00 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Τηλεφωνικά τέλη 00-6222.0001 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 

 

50.000,00 

 

2 
Εργοδοτικές 

εισφορές 
40-6051.0001 

Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων 
27.000,00 

3 Οδοιπορικά έξοδα 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

για την μετακίνηση του 

Σαλαμαστράκη  Δημητρίου στην 

Αθήνα στις 25/9/2016 έως και 

27/9/2016 για να παραστεί στο 

συμβούλιο επικρατείας για υπόθεση  

του Δήμου ( κατά Γεωργίου 

Διακογεωργίου κλπ. ) και στον 

Άρειο Πάγο για την συζήτηση 

αναίρεσης του Δήμου κατά του 

Αντωνίου Αμπελά και Γεωργίου 

Λυκοπάντη ) 

300,00 

 

 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 υπογραφές της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας και της Προϊσταμένης 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 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 
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άμεσα αναγκαίες να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  εύρυθμη 

λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η κατάσταση των εγγραφών αυτών ακολουθεί:    

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Έργο 30-7336.0038 

Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου, 

αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου 

γυμναστηρίου και επανακατασκευή 

καθαιρεθέντων ψευδοροφών στο κτίριο 

της πρώην παιδαγωγικής ακαδημίας 

Ρόδου 

-65.809,26 

2 Οδοιπορικά 00-6421 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών 
-1.500,00 

3 Έργο 64-7333.0020 

Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας 

λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν 

από τις θεομηνίες 2013 

-56.250,00 

4 Έργο 64-7333.0018 

Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα 

της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από 

την θεομηνία του 2013 

-188.000,00 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Έργο 30-7333.0077 
Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 

στην Δ.Κ. Κρεμαστής 
11.900,00 

2 Έργο 30-7336.0038 

Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου, 

αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου 

γυμναστηρίου και επανακατασκευή 

καθαιρεθέντων ψευδοροφών στο κτίριο της 

πρώην παιδαγωγικής ακαδημίας Ρόδου 

98.570,26 

3 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετάβασης και διαμονής της Αντιδημάρχου 

Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και 

Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίζας 

Χατζηλαζάρου στην Τουριστική Έκθεση 

“50 Plus Beurs” στην περιοχή της 

Ουτρέχτης στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας 

στο διάστημα από Τρίτη 20 έως και 

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016 

1.500,00 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/74842/9-9-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. α,  του Ν.3852/2010, 

  την προφορική εισήγηση του προέδρου όσον αφορά τις συμπληρωματικές εγγραφές. 

 

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: 

 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Αποδοχές 45-6011.0001 
Τακτικές αποδοχές μονίμου 

προσωπικού 
-3.000,00 

2 Έργο 30-7336.0038 

Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου 

χώρου, αποκατάσταση βλαβών 

υπαίθριου γυμναστηρίου και 

επανακατασκευή καθαιρεθέντων 

ψευδοροφών στο κτίριο της 

πρώην παιδαγωγικής ακαδημίας 

Ρόδου 

-65.809,26 

3 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακινούμενων 

αιρετών 

-1.500,00 

4 Έργο 64-7333.0020 

Αντιστήριξη πρανών οδού 

Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων 

που προκλήθηκαν από τις 

θεομηνίες 2013 

-56.250,00 

5 Έργο 64-7333.0018 

Αποκατάσταση ζημιών σε 

οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που 

προκλήθηκαν από την θεομηνία 

του 2013 

-188.000,00 

 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Τηλεφωνικά τέλη 00-6222.0001 
Τηλεφωνικά , τηλεγραφικά και 

τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 

 

50.000,00 

 

2 
Εργοδοτικές 

εισφορές 
40-6051.0001 

Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων 
27.000,00 

3 Οδοιπορικά έξοδα 10-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 300,00 
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για την μετακίνηση του 

Σαλαμαστράκη  Δημητρίου στην 

Αθήνα στις 25/9/2016 έως και 

27/9/2016 για να παραστεί στο 

συμβούλιο επικρατείας για υπόθεση  

του Δήμου ( κατά Γεωργίου 

Διακογεωργίου κλπ. ) και στον Άρειο 

Πάγο για την συζήτηση αναίρεσης του 

Δήμου κατά του Αντωνίου Αμπελά 

και Γεωργίου Λυκοπάντη ) 

4 Έργο 30-7333.0077 
Αποκατάσταση φθορών 

οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. Κρεμαστής 

 

11.900,00 

 

5 Έργο 30-7336.0038 

Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου, 

αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου 

γυμναστηρίου και επανακατασκευή 

καθαιρεθέντων ψευδοροφών στο 

κτίριο της πρώην παιδαγωγικής 

ακαδημίας Ρόδου 

98.570,26 

6 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετάβασης και διαμονής της 

Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς 

Προβολής και Απόδημων Ροδίων κ. 

Μαρίζας Χατζηλαζάρου στην 

Τουριστική Έκθεση “50 Plus Beurs” 

στην περιοχή της Ουτρέχτης στο 

Άμστερνταμ της Ολλανδίας στο 

διάστημα από Τρίτη 20 έως και 

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016 

1.500,00 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 
                                                                           Απόφ. 366/2016  (Α.Δ.Α: 710ΖΩ1Ρ-8ΕΜ)   

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου 

προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016.  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/74904/9-9-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/74904/9-9-2016,  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. 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1.  Κ.Α. 1322.0026  και τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών 

που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της χώρας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 80.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-6737.0001 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α. 15-6232.0001 και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 

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

ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους. 

 

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 15-6011.0001  και τίτλο «Aποδοχές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 698.000  

€, κατά 35.000€  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α. 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 270.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 30-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.467.200 €, κατά 15.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 40-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης  586.000 €, κατά 10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 40-6021.0001  και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης   93.200  €, κατά 5.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α. 40-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 115.900 €, κατά 5.000€  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α. 40-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 23.478 €, κατά 3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α.70-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.140.000  €, κατά 40.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

9.  Κ.Α. 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού Λοιπών Υπηρεσιών» 

προϋπολογισμού δαπάνης  362.050 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 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 

 

10. Κ.Α. 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» 

προϋπολογισμού δαπάνης  15.000 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 64-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΕΥΑΡ για την 

αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της 18ης 

Ιουνίου 2016» προϋπολογισμού  δαπάνης  80.000 €,  κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 

εσόδου στον Κ.Α. 1322.0026 

12. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  200.000 €,  κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
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έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες πληρωμής των 

τηλεφωνικών τελών για το οικ. έτος 2016. 

 

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

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 346/2016 απόφαση της Ο.Ε., μειώνεται κατά 576.314,26 €  και το 

τελικό αποθεματικό είναι 2.453.958,13 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 222.134.331,09 

ΕΞΟΔΑ 219.680.372,96 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       2.453.958,13 

 

 

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

Δ/ντριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης κ. Κολεζάκη Μαρίας) 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  2/74904/9-9-2016 εισήγησης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, 

τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης.   

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 15-7411.0007 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση 2/θέσιου ολοήμερου 

νηπιαγωγείου Παστίδας» προϋπολογισμού  δαπάνης 11.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 00-6031.0002 και τίτλο «Αποδοχές δικηγόρων και νομικών συμβούλων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  137.832 €, κατά  7.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να πληρωθεί η αποζημίωση του Δικηγόρου 

του Δήμου, Στρατή Στέφανου, επειδή θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης. 

 

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

υπόψη και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/74904/9-9-2016 εισήγηση, στην υπ΄αρ. 346/2016 απόφαση της 

Ο.Ε., μειώνεται κατά 594.314,26 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 2.435.958,13 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 222.134.331,09 

ΕΞΟΔΑ 219.698.372,96 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       2.435.958,13 

 

   

 Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/74904/9-9-2016 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου, καθώς και την με αρ. πρωτ.: 2/75834/13-9-2016 συμπληρωματική εισήγηση. 

 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 3
ο 
                                                                           Απόφ. 366/2016  (Α.Δ.Α: 710ΖΩ1Ρ-8ΕΜ)  

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/74904/9-9-2016,  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 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1.  Κ.Α. 1322.0026  και τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών 

που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της χώρας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 80.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-6737.0001 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α. 15-6232.0001 και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 

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

ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους. 

 

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 15-6011.0001  και τίτλο «Aποδοχές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 698.000  

€, κατά 35.000€  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α. 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 270.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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3. Κ.Α. 30-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.467.200 €, κατά 15.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 40-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης  586.000 €, κατά 10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 40-6021.0001  και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης   93.200  €, κατά 5.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α. 40-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 115.900 €, κατά 5.000€  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α. 40-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 23.478 €, κατά 3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α.70-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.140.000  €, κατά 40.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

9.  Κ.Α. 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού Λοιπών Υπηρεσιών» 

προϋπολογισμού δαπάνης  362.050 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 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 

 

10. Κ.Α. 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» 

προϋπολογισμού δαπάνης  15.000 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 64-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΕΥΑΡ για την 

αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της 18ης 

Ιουνίου 2016» προϋπολογισμού  δαπάνης  80.000 €,  κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 

εσόδου στον Κ.Α. 1322.0026 

12. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  200.000 €,  κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες πληρωμής των 

τηλεφωνικών τελών για το οικ. έτος 2016. 

 

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

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 346/2016 απόφαση της Ο.Ε., μειώνεται κατά 576.314,26 €  και το 

τελικό αποθεματικό είναι 2.453.958,13 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 222.134.331,09 

ΕΞΟΔΑ 219.680.372,96 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       2.453.958,13 

 

 

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

Δ/ντριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης κ. Κολεζάκη Μαρίας) 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  2/74904/9-9-2016 εισήγησης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, 

τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης.   
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 15-7411.0007 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση 2/θέσιου ολοήμερου 

νηπιαγωγείου Παστίδας» προϋπολογισμού  δαπάνης 11.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 00-6031.0002 και τίτλο «Αποδοχές δικηγόρων και νομικών συμβούλων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  137.832 €, κατά  7.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να πληρωθεί η αποζημίωση του Δικηγόρου 

του Δήμου, Στρατή Στέφανου, επειδή θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης. 

 

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

υπόψη και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/74904/9-9-2016 εισήγηση, στην υπ΄αρ. 346/2016 απόφαση της 

Ο.Ε., μειώνεται κατά 594.314,26 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 2.435.958,13 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 222.134.331,09 

ΕΞΟΔΑ 219.698.372,96 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       2.435.958,13 

 

   

 Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/74904/9-9-2016 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου, καθώς και την με αρ. πρωτ.: 2/75834/13-9-2016 συμπληρωματική εισήγηση. 

 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 3
ο 
                                                                           Απόφ. 367/2016  (Α.Δ.Α: Ω20ΜΩ1Ρ-ΞΙ9) 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

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. 

2/74737/09-09-2016 ) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/74737/9-9-2016,  ως κατωτέρω: 
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Θέμα: Έγκριση 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.614 

(22/7/16) 

ΣΤΟΥΠΠΗ ΜΑΡ. ΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

     

149,23   

ΤΙΜ.9408 

(26/7/16) 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6672.0008 

 

     

138,88 

ΤΙΜ.1569 

(24/8/16) 

ΜΠΑΚΑΡΗΣ 

ΒΑΣ.ΣΠΥΡΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

     

359,60    

ΤΙΜ.9551 

(25/8/16) 

 ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

     

353,40 

ΤΙΜ.23 

(22/08/16) 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

Κ.ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

     

380,68 

ΤΙΜ.24 

(23/08/16) 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

Κ.ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

     

379,44 

ΤΙΜ.25 

(24/8/16) 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

Κ.ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

     

322,40   

ΤΙΜ.5088 

(01/09) 

ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ 

ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΙΝΔΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

     

353,30 

ΤΙΜ.3075 

(26/8/16) 

ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΡΟΔΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

     

204,02 

ΤΙΜ.6931 

(1/9/16) 

ΚΑΝΔΙΝΟΣ Β.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΜΥΛΙΑΣ 

 

70-6671.0004 

 

     

186,00 

ΤΙΜ.1837 

(23/8/16) 

UNITRACK ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΦΥΛΙΑ 

 

70-6671.0004 

 

     

387,67 

ΤΙΜ.623 

(12/08/16) 

ΣΤΟΥΠΠΗ ΜΑΡ. ΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΜΠΩΝΑΣ 

 

70-6662.0002 
  

     

276,37 
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ΣΥΝΟΛΑ    3.490,99 

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

παραστατικά δαπανών». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευή και του 

προϊσταμένου τμήματος προμηθειών κου Αφαντενού Νικόλαου) 

   
   

 Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/74737/9-9-2016 του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή συνολικού ποσού 

3.490,99 €, 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. 2/74737/9-9-2016  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.614 

(22/7/16) 

ΣΤΟΥΠΠΗ ΜΑΡ. ΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

     

149,23   

ΤΙΜ.9408 

(26/7/16) 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6672.0008 

 

     

138,88 

ΤΙΜ.1569 

(24/8/16) 

ΜΠΑΚΑΡΗΣ 

ΒΑΣ.ΣΠΥΡΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

     

359,60    

ΤΙΜ.9551 

(25/8/16) 

 ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

     

353,40 

ΤΙΜ.23 

(22/08/16) 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

Κ.ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

     

380,68 

ΤΙΜ.24 

(23/08/16) 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

Κ.ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

     

379,44 

ΤΙΜ.25 

(24/8/16) 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

Κ.ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

     

322,40   

ΤΙΜ.5088 

(01/09) 

ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ 

ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 

 

70-6662.0002 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΙΝΔΟΥ 

353,30 

ΤΙΜ.3075 

(26/8/16) 

ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΡΟΔΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

     

204,02 

ΤΙΜ.6931 

(1/9/16) 

ΚΑΝΔΙΝΟΣ Β.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΜΥΛΙΑΣ 

 

70-6671.0004 

 

     

186,00 

ΤΙΜ.1837 

(23/8/16) 

UNITRACK ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΦΥΛΙΑ 

 

70-6671.0004 

 

     

387,67 

ΤΙΜ.623 

(12/08/16) 

ΣΤΟΥΠΠΗ ΜΑΡ. ΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΜΠΩΝΑΣ 

 

70-6662.0002 
  

     

276,37 

ΣΥΝΟΛΑ    3.490,99 

 

   

ΘΕΜΑ 4
ο 
                                                                           Απόφ. 368/2016  (Α.Δ.Α: ΩΘΘΕΩ1Ρ-Β05)  

Λήψη απόφασης  για παράταση της προθεσμίας υποβολής μελετών – αδειοδοτήσεων που 

υπέβαλε το Επιχειρησιακό Σχήμα με την Επωνυμία «Στήριξης Τεχνική Α.Ε. – Πάνου ΑΕΒΕ» 

ως φορέας διαχείρισης του «Οπτικοακουστικού θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατείας 

Ρίμινι Ρόδου (πρώην Ήχος και Φως) 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στάγκα Εμμανουήλ  με αρ. πρωτ.: 2/72648/5-9-2016)    

ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας   

με αριθμ.πρωτ. 2/72648/5-9-2016 όπως παρακάτω: 

 « ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης προθεσμίας 

Με την από 31-8-2016 αίτηση του Επιχειρηματικού Σχήματος με την επωνυμία «Στήριξις Τεχνική ΑΕ 

– Πάνου ΑΕΒΕ», ως φορέα διαχείρισης του «Οπτικοακουστικού Θεάματος στον Δημοτικό Ανθόκηπο 

Πλατείας Ρίμινι Ρόδου (πρώην Ήχος και Φως)» ζητείται η παράταση της προθεσμίας υποβολής 

Μελετών-Αδειοδοτήσεων που σύμφωνα με το από 28-1-2016 προσύμφωνο λήγει την 28-9-2016, επί 

τρίμηνο, δηλ. μέχρι 28-12-2016. 

Επειδή η μεν έγκριση του αιτήματος υπάγεται στην αρμοδιότητά σας και κατά την άποψή μας, από 

την συνημμένη στην αίτηση αλληλογραφία προκύπτει βασιμότητα του αιτήματος, της καθυστέρησης 

μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του φορέα, γνωμοδοτούμε υπέρ της χορήγησής της, της τελικής 

απόφασης υπαγόμενης στην κρίση σας».  

(Ακολουθεί η υπογραφή του κου Στάγκα Εμμανουήλ, νομικού συμβούλου του δήμου) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 το άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. α,  του Ν.3852/2010, 

 την εισήγηση του νομικού συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ 

 την από 31-8-2016 αίτηση του «Στήριξης Τεχνική Α.Ε. – Πάνου ΑΕΒΕ» 

 το προσύμφωνο σύμβασης παραχώρησης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ,  

  Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής Μελετών – Αδειοδοτήσεων του Επιχειρηματικού 

Σχήματος « Στήριξης Τεχνική Α.Ε. – Πάνου Α.Ε.Β.Ε.», φορέα διαχείρισης του «Οπτικοακουστικού 

θεάματος στο Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας Ρίμινι Ρόδου»  για ένα τρίμηνο δηλαδή μέχρι 28-12-
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2016. 

ΘΕΜΑ 5
ο 
                                                                           Απόφ. 369/2016  (Α.Δ.Α6434Ω1Ρ-7ΦΞ  )   

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

136/2016 διαταγή πληρωμής που εξέδωσε ο Μακρής Μιχαήλ του Γεωργίου εναντίον του 

Δήμου Ρόδου  Β)  για την έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού, 

μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Μακρή Μιχαήλ του Γεωργίου βάσει σχετικής 

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

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 2/71924/1-9-

2016)    

 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας   

με αριθμ.πρωτ. 2/71924/1-9-2016 όπως παρακάτω: 

 «Θέματα: (α) Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 136/2016 

Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 

25.07.2016 Επιταγής προς Πληρωμή, που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο Μακρής Μιχαήλ του 

Γεωργίου, έμπορος, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου 

Ρόδου, οδός Νικολάου Πλαστήρα αρ. 10 και ήδη Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 10, η οποία μας 

κοινοποιήθηκε την 26.07.2016, και 

(β) Η από 12.08.2016 υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/66237/12.08.2016 Αίτηση (Συμβιβασμού) του Μακρή 

Μιχαήλ του Γεωργίου, εμπόρου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, 

Δήμου Ρόδου, οδός Νικολάου Πλαστήρα αρ. 10 και ήδη Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 10. 

Σχετ.: Η από 12.08.2016 υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/66237/12.08.2016 Αίτηση (Συμβιβασμού) του Μακρή 

Μιχαήλ του Γεωργίου, εμπόρου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, 

Δήμου Ρόδου, οδός Νικολάου Πλαστήρα αρ. 10 και ήδη Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 10, η οποία αφορά 

το έργο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων, υλικών μηχανογράφησης 

και εκτυπώσεων έτους 2014-2015». 

Ο καθ’ ου Μακρής Μιχαήλ του Γεωργίου, δυνάμει της από 17.11.2014 υπ’ αριθμ. πρωτ. 

2/124760 Σύμβασης «για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων, υλικών 

μηχανογράφησης και εκτυπώσεων έτους 2014-2015», συνολικού ποσού Ευρώ εκατόν εξήντα οκτώ 

χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά και τριάντα οκτώ λεπτών (€168.857,38), συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 16%, συναφθείσης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του καθ’ ου, κατόπιν σχετικού ανοικτού 

μειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος κατακυρώθηκε στον καθ’ ου, και δυνάμει των ακόλουθων 

εγγράφων, ήτοι: 

(α) του υπ’ αριθμ. ΤΙ1263250/29.09.2015 Τιμολογίου Πώλησης επί Πιστώσει – Δελτίου 

Αποστολής Εμπορευμάτων ποσού Ευρώ επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα και σαράντα εννέα 

λεπτών (€7.669,49), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

(β) του υπ’ αριθμ. ΤΙ1263428/30.09.2015 Τιμολογίου Πώλησης επί Πιστώσει – Δελτίου 

Αποστολής Εμπορευμάτων ποσού Ευρώ δέκα χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι και ογδόντα επτά λεπτών 

(€10.146,87) , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

(γ) του υπ’ αριθμ. ΤA1000636/17.11.2015 Τιμολογίου Πώλησης επί Πιστώσει – Δελτίου 

Αποστολής Εμπορευμάτων ποσού Ευρώ έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα και ογδόντα 

οκτώ λεπτών (€11.999,88), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

(δ) του υπ’ αριθμ. ΤA1000636/17.11.2015 Τιμολογίου Πώλησης επί Πιστώσει – Δελτίου 

Αποστολής Εμπορευμάτων ποσού Ευρώ εξακοσίων ενενήντα εννέα και πενήντα έξι λεπτών (€699,56), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

(ε) του υπ’ αριθμ. ΤA1000637/17.11.2015 Τιμολογίου Πώλησης επί Πιστώσει – Δελτίου 

Αποστολής Εμπορευμάτων ποσού Ευρώ έξι χιλιάδων είκοσι επτά (€6.027,00), συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, 

(στ) του υπ’ αριθμ. ΤA1000637/17.11.2015 Τιμολογίου Πώλησης επί Πιστώσει – Δελτίου 

Αποστολής Εμπορευμάτων ποσού Ευρώ τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι και ογδόντα οκτώ 

λεπτών (€3.766,88), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
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(ζ) του υπ’ αριθμ. ΤA1000639/17.11.2015 Τιμολογίου Πώλησης επί Πιστώσει – Δελτίου 

Αποστολής Εμπορευμάτων ποσού Ευρώ τριών χιλιάδων δεκατριών και πενήντα λεπτών (€3.013,50), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

(η) του υπ’ αριθμ. ΤA1000640/17.11.2015 Τιμολογίου Πώλησης επί Πιστώσει – Δελτίου 

Αποστολής Εμπορευμάτων ποσού Ευρώ τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα εννέα και ενενήντα ενός 

λεπτών (€4.079,91), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

(θ) του υπ’ αριθμ. ΤA1000641/17.11.2015 Τιμολογίου Πώλησης επί Πιστώσει – Δελτίου 

Αποστολής Εμπορευμάτων ποσού Ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενός και πενήντα ενός λεπτών 

(€2.501,51), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

ήτοι συνολικά εννέα (9) Τιμολογίων Πώλησης επί Πιστώσει – Δελτίων Αποστολής Εμπορευμάτων 

συνολικής αξίας συνολικού ποσού Ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων και πενήντα 

οκτώ λεπτών (€49.904,58), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

εξέδωσε εις βάρος του Δήμου Ρόδου την ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. 136/2016 Διαταγή Πληρωμής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ακριβές αντίγραφο της οποίας μετά της παρά πόδας αυτής 

από 25.07.2016 Επιταγής προς Πληρωμή επέδωσε στο Δήμο Ρόδου την 26.07.2016, με την οποία ο 

Δήμος Ρόδου επιτάσσεται όπως του καταβάλει: 

1. Ποσό Ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων και πενήντα οκτώ λεπτών 

(€49.904,58) για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε με την εν λόγω διαταγή πληρωμής. 

2. Ποσό Ευρώ δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών και πέντε λεπτών (€2.663,05) για 

επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας έως 25.07.2016. 

3. Ποσό Ευρώ διακοσίων (€200,00) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. 

4. Ποσό Ευρώ τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πέντε και σαράντα ενός λεπτών (€4.205,41) για 

εν λόγω αντίγραφο, σύνταξη εν λόγω παραγγελίας προς επίδοση και επίδοση. 

ήτοι συνολικό ποσό Ευρώ πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών και τεσσάρων 

λεπτών (€56.973,04), μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. 

Την εν λόγω υπ’ αριθμ. 136/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

μετά της παρά πόδας αυτής από 25.07.2016 Επιταγή προς Πληρωμή, ανακόψαμε με την από 

08.08.2016 με ΑΚΔ 240/08.08.2016 Ανακοπή ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στον καθ’ ου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11363ΣΤ/12.08.2016 

Έκθεσης Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου, Μιχαήλ Σ. 

Καρακόπουλου, και η οποία ανακοπή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

την 17.01.2017. 

Στη συνέχεια, μας γνωστοποιήθηκε η από 12.08.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/66237/12.08.2016 Αίτηση 

(Συμβιβασμού) του καθ’ ου Μακρή Μιχαήλ του Γεωργίου, με την οποία ο καθ’ ου ζήτησε την 

συμβιβαστική επίλυση της εν λόγω διαφοράς με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου προς αυτόν μόνο 

του κεφαλαίου της εν λόγω υπ’ αριθμ. 136/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου, ποσού Ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων και πενήντα 

οκτώ λεπτών (€49.904,58), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, παραιτούμενου αυτού του δικαιώματος 

είσπραξης τόκων και δικαστικών εξόδων. 

Κατόπιν τούτων: 

(α) Ζητώ όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής σας για την ήδη ασκηθείσα από 08.08.2016 

με ΑΚΔ 240/08.08.2016 Ανακοπή του Δήμου κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 136/2016 Διαταγής 

Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 25.07.2016 

Επιταγής προς Πληρωμή, η οποία επιδόθηκε στον καθ’ ου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

11363ΣΤ/12.08.2016 Έκθεσης Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου, 

Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλου, και η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου την 17.01.2017, και 

(β) Όσον αφορά την συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε ο αντίδικος καθ’ ου, προτείνω, για να 

υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου, να γίνει δεκτή η αίτηση του καθ’ ου Μακρή Μιχαήλ του 

Γεωργίου, 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 
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Ρόδου μόνον του επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 

136/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ 

σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων και πενήντα οκτώ λεπτών (€49.904,58), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον οφείλεται το ανωτέρω ανεξόφλητο ποσό προς αυτόν, για το 

οποίο ποσό, δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων εγγράφων, εξέδωσε ο καθ’ ου Μακρής Μιχαήλ 

του Γεωργίου, την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 136/2016 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 του καθ’ ου, παραιτούμενος ο καθ’ ου, άμα την καταβολή του ανωτέρω ποσού σε αυτόν, 

εγγράφως, από την αξίωση καταβολής όλων των αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και 

της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης επί της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 136/2016 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 του καθ’ ου, Μακρή 

Μιχαήλ του Γεωργίου 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 του καθ’ ου 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 κου Στρατή Στέφανου, νομικού συμβούλου του δήμου) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 το άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. α,  του Ν.3852/2010, 

 την εισήγηση του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ,  

  Α) Εγκρίνει την   ήδη ασκηθείσα από 08.08.2016 με ΑΚΔ 240/08.08.2016 Ανακοπή του Δήμου κατά 

της Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 

25.07.2016 Επιταγής προς Πληρωμή, η οποία επιδόθηκε στον καθ’ ου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

11363ΣΤ/12.08.2016 Έκθεσης Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου, 

Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλου, και η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

την 17.01.2017. Την διαταγή πληρωμής εξέδωσε ο Μακρής Μιχαήλ του Γεωργίου, έμπορος 

Β) παραπέμπει με θετική εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου   τη 

συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε ο αντίδικος , προτείνεται  , να γίνει δεκτή η αίτηση του καθ’ ου 

Μακρή Μιχαήλ του Γεωργίου, 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. 136/2016 

Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ σαράντα εννέα 

χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων και πενήντα οκτώ λεπτών (€49.904,58), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

εφόσον οφείλεται το ανωτέρω ανεξόφλητο ποσό προς αυτόν, για το οποίο ποσό, δυνάμει των ανωτέρω 

αναφερόμενων εγγράφων, εξέδωσε ο καθ’ ου Μακρής Μιχαήλ του Γεωργίου, την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 

136/2016 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 του καθ’ ου, παραιτούμενος ο καθ’ ου, άμα την 

καταβολή του ανωτέρω ποσού σε αυτόν, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής όλων των 

αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης επί της ανωτέρω 

υπ’ αριθμ. 136/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει 

όφελος για το Δήμο Ρόδου. 
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Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους του καθ’ ου, Μακρή 

Μιχαήλ του Γεωργίου 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 του καθ’ ου επί της εκκρεμούσης 

παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου προς 

επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω». 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο 
                                                                           Απόφ. 370/2016  (Α.Δ.Α: 78ΚΟΩ1Ρ-0ΒΦ)   

Έγκριση πρακτικών, κατακύρωση αποτελέσματος, χορήγηση εξουσιοδότησης για την 

πραγματοποίηση της προμήθειας του διαγωνισμού «ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ.: 16/74839/9-9-2016)    

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/74839/9-9-2016,  δια της οποίας κοινοποιούνται 

και τα πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών, κατακύρωση αποτελέσματος, χορήγηση εξουσιοδότησης για την 

πραγματοποίηση της προμήθειας του διαγωνισμού «ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. 

ΡΟΔΟΥ» 

 

1. Με την αριθμ. 162/201 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης  

για την προμήθεια «ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ» με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό μελέτης 195.500,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. και αφορούν στην προμήθεια: 

Α΄ ΟΜΑΔΑ 

1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 3 τεμ 

2. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15 τεμ 

Β΄ ΟΜΑΔΑ 

3.  ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1 τεμ 

4. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 1 τεμ  

και θα καλύψουν τις ανάγκες του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου. 

2. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ορίσθηκε η 13-06-2016 

και κατά της διακήρυξης υπέβαλε εμπρόθεσμα ένσταση (η εταιρεία ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ζητώντας την ακύρωση του 

διαγωνισμού και την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με το αιτιολογικό ότι οι τεχνικές 

απαιτήσεις της διακήρυξης, αποστερούν το δικαίωμα συμμετοχής της εταιρείας στον διαγωνισμό. Με 

την αριθμ. 232/2016 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε: 

α) το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εξέταση της ένστασης,  

β) απέρριψε την ένσταση της ανωτέρω εταιρείας  

γ) την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών χωρίς τροποποίηση των 

όρων της διακήρυξης, σε νέα ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε  με νέα περίληψη της Διακήρυξης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., περί μεταθέσεως της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού διότι δεν ήταν δυνατή η εξέταση της ένστασης από την Οικονομική 

Επιτροπή πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία (13-06-2016) κατάθεσης των 

προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ .  

3. Η νέα ημερομηνία που ορίσθηκε με νέα Περίληψη της Διακήρυξης ήταν η 5/7/2016  και οι 

διαγωνιζόμενοι που έλαβαν μέρος είναι: 

Α) ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Β) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού εν συνεχεία, προέβη όπως προβλέπεται από την  Διακήρυξη στην 

αξιολόγηση των φακέλων των Δικαιολογητικών συμμετοχής  των διαγωνιζομένων και έκανε δεκτές 

και τις δύο προσφορές και προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

και συνέταξε τα σχετικά πρακτικά τα οποία εγκρίθηκαν με την αρ. 332/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

4. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στην αποσφράγιση 

και αξιολόγηση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, συνέταξε το σχετικό πρακτικό και 

κάλεσε τον προσωρινούς αναδόχους που είναι οι: 

 

Α) ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για τα παρακάτω είδη 

1. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1 τεμ 

2. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 1 τεμ  

 

Β) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για τα παρακάτω είδη 

1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 3 τεμ 

2. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15 τεμ 

 

να καταθέσουν τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως προέβλεπε η διακήρυξη.  

Στις 07/09/2016 η Επιτροπή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) παρέλαβε τους φάκελους δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και προέβη στη αποσφράγιση τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα  

δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού 

και ως εκ τούτου γίνονται δεκτά και για τους δύο διαγωνιζομένους  

 

5. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού  έχοντας υπόψη της τις διατάξεις 

όπως ισχύουν και ειδικότερα: 

α) Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», 

β) Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», 

γ) Την ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

δ) Τους όρους της Διακήρυξης 

ε) Τα συνταχθέντα πρακτικά όλων των σταδίων του διαγωνισμού,  

στ) Ότι η προσφερθείσες τιμές κρίνονται συμφέρουσες 

 

Γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

α) Να εγκρίνει τα συνημμένα πρακτικά του διαγωνισμού αξιολόγησης: 

- οικονομικών προσφορών και  

- δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάθεση της προμήθειας να γίνει ως 

εξής: 

 

Επωνυμία προσφέροντα ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (CASE SR130) 

 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ   ΟΧΗΜΑ (UNICARRIERS 

GX-40) 
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ 
CONTAINER (NETMETAL) 

 ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (NETMETAL) 

γ) Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να 

πραγματοποιήσει την προμήθεια. 

 

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

και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

 Στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου σήμερα στις 07-09-

2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ. η ΕΔΔ του Δήμου Ρόδου του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η 

οποία συγκροτήθηκε με την  υπ΄ αριθμόν 162/2016  απόφαση της οικονομικής επιτροπής, συνήλθε 

προκειμένου να συντάξει το παρόν πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών του διεθνή  διαγωνισμού 

που έγινε με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και προκηρύχθηκε για 

τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ»,  όπως  αναφέρεται 

στην υπ΄ αριθμόν 162/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της μελέτης και στην 

υπ΄ αριθμόν 273/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί έγκρισης διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες : 

1. Κωνσταντίνος Βασιλώττος  

2. Βασίλειος Διακολιός                

3. Κοσμάς Σαρακίνης     

Μετά την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης  σύμφωνα με την Διακήρυξη του 

Διαγωνισμού, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και διαπιστώθηκε 

ότι ήταν  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και ως εκ τούτου γίνονται 

δεκτά. 

 Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα:  

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για τα είδη: 
1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 3 τεμ 

2. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15 τεμ 

 

ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για τα είδη: 

3. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  1 τεμ     

4. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 1 τεμ         

 Η επιτροπή θα αποστείλει το παρόν πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση 

και θα ανακοινώσει στους διαγωνιζόμενους το αποτέλεσμα του παρόντος σταδίου του 

διαγωνισμού». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου σήμερα στις 09-

08-2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ. η ΕΔΔ του Δήμου Ρόδου του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η 

οποία συγκροτήθηκε με την  υπ΄ αριθμόν 162/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, συνήλθε 
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προκειμένου να συντάξει το παρόν πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 

διαγωνισμού που έγινε με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και 

προκηρύχθηκε για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ»,  

όπως  αναφέρεται στην υπ΄ αριθμόν 162/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 

μελέτης και στην υπ΄ αριθμόν 273/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί έγκρισης 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες : 

 

1. Κωνσταντίνος Βασιλώττος  

2. Βασίλειος Διακολιός                

3. Κοσμάς Σαρακίνης     

 Η ανωτέρω Επιτροπή προέβη στη «Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών Προσφορών» 

των διαγωνιζομένων. Η διαδικασία ανοίγματος φακέλων οικονομικών προσφορών  έγινε μέσω 

της διαδικτυακής πύλης ΕΣΗΔΗΣ όπως προβλέπεται από την διαδικασία ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών. 

 Μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η επιτροπή 

προέβη στον έλεγχο συμβατότητας των οικονομικών προσφορών με τους όρους της διακήρυξης 

του Διαγωνισμού. 

 Οι οικονομικές προσφορές που αποσφραγίστηκαν βρέθηκαν στο σύνολό τους σύμφωνες 

με τους όρους της διακήρυξης του Διαγωνισμού  

   Η Επιτροπή εν συνεχεία προβαίνει στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης και στην ανάδειξη 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των 

διαγωνιζόμενων (ΓΒ) που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο πρακτικό της, η επιτροπή προέβη 

στον υπολογισμό των  

ανηγμένων τιμών (ΑΤ) σύμφωνα με τον τύπο: ΑΤ = ΓΒ / ΟΠ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΔΑΥ (χωρίς ΦΠΑ) 

Επωνυμία 

προσφέροντα 

Γενικός 

Βαθμός 

(ΓΒ) 

Οικονομική 

Προσφορά  

(ΟΠ) 

Ανηγμένη 

Τιμή 

(ΑΤ) 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ 

5.000 54.795,00€ 0,0912 

ΠΑΥΛΟΣ Ι 

ΚΟΝΤΕΛΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε. 

5.000 93.000,00 0,0538 

 

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά 

σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι οι εταιρείες: 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για τα είδη: 
1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 3 τεμ 

                 3X10.390,00 = 31.170,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

2. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15 τεμ 

                15X1.575,00 = 23.650,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

 

ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για τα είδη: 

3. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ      1Χ37.000=37.000 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

4. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 1 τεμ       1Χ56.000=56.000 € χωρίς το Φ.Π.Α. 
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Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.  24%. 

Η επιτροπή θα αναρτήσει  το παρόν πρακτικό στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ για 

ενημέρωση των διαγωνιζομένων και στη συνέχεια (μέσω της διαδικτυακής  πύλης) θα οριστεί ο 

προσωρινός μειοδότης». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

 

 Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/74839/9-9-2016 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 παράγρ. Ε΄ του Ν. 3852/2010, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ», 

  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού και ανακηρύσσει αναδόχους για 

συγκεκριμένα είδη τις παρακάτω εταιρείες: 

 

• «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.» για τα είδη: 

1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 3 τεμ 

                 3X10.390,00 = 31.170,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

2. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15 τεμ 

                15X1.575,00 = 23.650,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

• «ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για τα είδη: 

3. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ      1Χ37.000=37.000 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

4. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 1 τεμ       1Χ56.000=56.000 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

 Γ)  Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να πραγματοποιήσει την προμήθεια. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 
 (εκτός ημερήσιας διάταξης)                              Απόφ. 371/2016(Α.Δ.Α:66Ζ2Ω1Ρ-ΛΡΨ)                                                                             

Έγκριση πρακτικών επιτροπής δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια τροφίμων (ειδών οπωροπωλείου και λαδιών) του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π, 

έτους 2016» 

(Εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2/75670/13-9-2016)    

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

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη τριών  (3) 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 

έγκριση επιτροπής Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων (ειδών 

οπωροπωλείου και λαδιών) του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π, έτους 2016   
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 Το 2
ο
 θέμα (2

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

παροχή εντολής στον κ. Γιαννακό  να παραστεί στις 25/10/2016 στην εκδίκαση της υπόθεσης 

εργατικού ατυχήματος για να υπερασπιστεί τον πρώην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας κον Καλιβούρη 

Φιλήμωνα και τον προϊστάμενο καθημερινότητας Λίνδου κον Δρακιού Θεόδωρο.  

Το 3
ο
 θέμα (3

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

εντολής στον κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο  να παραστεί στις 30/10/2016 στην εκδίκαση   υπόθεσης και 

να υπερασπιστεί τον  πρώην Δήμαρχο κον Κουσουρνά Ευστάθιο.   

    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 ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προμηθειών   με αριθμ.πρωτ. 2/75670/13-09-2016 όπως παρακάτω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας  Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια τροφίμων (ειδών 

οπωροπωλείου και λαδιών) του Δήμου Ρόδου και του ΔΟΠ, έτους 2016». 

 Στη Ρόδο στις 07 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, 

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

που απαρτίζεται από τους:  

 

1. Γεράσιμος Αντωνάτος ΠΕ, Προιστάμενος του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκας Μανώλης ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Αφαντενός Νίκος ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 26497 του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη 

μειοδότη της «προμήθειας τροφίμων (ειδών οπωροπωλείου και λαδιών) του Δήμου Ρόδου και του 

ΔΟΠ (15/6481.0001, 15/6481.0007, 15/7341.0010, 15/6481.001, 15/6481.002), έτους 2016», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.073,93 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη 

του με την απόφαση 218/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 2293/2016 Απόφαση 

του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε εφημερίδες και ΦΕΚ, ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 15/07/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/57804/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από το 

ΔΣ. Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

 

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

προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την  09
η
 πρωινή στις 29/08/2016, απέστειλε 

εγκαίρως ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προσφορά μόνο η επιχείρηση: 

 ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ηλεκτρονικό αριθμό 42118. 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα ανοίγματος των προσφορών(09.00) πρωινή στις 02/09/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου προσφοράς της  ΑΛΑΦΑΚΗ 

ΖΩΗΣ όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

1. Η συμμετέχουσα επιχείρηση ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-

δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (εγγυητική επιστολή, ασφαλιστική και 

φορολογική ενημερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα τα 

έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη.  

Πρέπει να τονίσουμε ότι η συμμετέχουσα επιχείρηση απέστειλε φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών με τα 

δικαιολογητικά που απαιτούσε ο διαγωνισμός. Ο δε έλεγχος έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα 

δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 
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Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει: 

 

 Η ανωτέρω επιχείρηση να προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού  δηλαδή το 

άνοιγμα της  τεχνικής προσφοράς). 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα της  τεχνικής προσφοράς, το οποίο έγινε αμέσως 

την ίδια ημέρα 07/09/2016. Οι ζητούμενες υπηρεσίες της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία 

συμμετείχε η διαγωνιζόμενη, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που 

κατέθεσε, καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του 

διαγωνισμού και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει η διαγωνιζόμενη επιχείρηση   να προκριθεί στο 

επόμενο και τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού, το άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς στις 

12/09/2016 και ώρα 10.00.  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας  Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια τροφίμων (ειδών 

οπωροπωλείου και λαδιών) του Δήμου Ρόδου και του ΔΟΠ, έτους 2016» 

Στη Ρόδο στις 12 Σεπτεμβρίου 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 ΟΕ και 

που απαρτίζεται από τους:  

1. Γεράσιμος Αντωνάτος ΠΕ, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκας Μανώλης ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Αφαντενός Νίκος ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της   ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ μετά 

και την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς της εν λόγο 

επιχείρησης στην από 07/09/2016 συνεδρίαση της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 26497 του ΕΣΗΔΗΣ 

για την ανάδειξη μειοδότη της «προμήθειας τροφίμων (ειδών οπωροπωλείου και λαδιών) του Δήμου 

Ρόδου και του ΔΟΠ (15/6481.0001, 15/6481.0007, 15/7341.0010, 15/6481.001, 15/6481.002) έτους 

2016, κατά την οποία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα έγγραφα συμμετοχής και η τεχνική προσφορά 

ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα ανοίγματος των προσφορών(10.00) πρωινή στις 12/09/2016, η 

επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου οικονομικής προσφοράς της  

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗΣ όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

1 Αγγούρια τεμ. 1916,00 1.239,27 

2 Αχλάδια κιλό 1130,00 1.960,10 

3 Δεματικά τεμ. 1260,00    432,18 

4 Καρότα κιλό 660,00    860,24 

5 Καρπούζια κιλό 1460,00 1.015,87 

6 Κολοκυθάκια κιλό 445,00    946,34 

7 Κρεμμύδια ξερά κιλό 1205,00    944,72 

8 Λάχανο κιλό 1180,00    740,10 

9 Λεμόνια κιλό 581,00    478,28 

10 Μανταρίνια κιλό 602,00    637,16 

11 Μαρούλια τεμ. 600,00    294,00 

12 Μελιτζάνες κιλό 308,00    401,45 

13 Μήλα στάρκιν φρέσκα κιλό 2510,00 3.911,08 

14 Μπανάνες κιλό 2385,00 3.716,31 

16 Ντομάτες κιλό 1992,00 3.377,24 

17 Πατάτες κιλό 8150,00 8.146,74 
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18 Πεπόνι κιλό 763,00    957,11 

19 Πιπεριές κιλό 207,00    281,98 

20 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 735,00    619,46 

21 Σκόρδα κιλό 141,00    549,96 

22 Κρεμμυδάκια χλωρά κιλό 179,00      61,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 31.570,99 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ(ΔΟΠ) 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

1. Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά της επιχείρησης ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗΣ,  επειδή η 

ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς 

για παρόμοια είδη, κι επιπλέον η επιτροπή διαγωνισμού συνέκρινε τις τιμές αυτές με τις τιμές 

προηγούμενης σύμβασης με αρ. πρωτ.:2/83984 του έτους 2015 οι οποίες επισυνάπτονται στο 

παρόν πρακτικό και κατάληξε ότι είναι συμφέρουσες. 

2. Να κατακυρωθεί η προμήθεια για τα είδη οπωροπωλείου και τα λάδια στην επιχείρηση 

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με τιμή άνευ ΦΠΑ 33.565,49. 

                   (Ακολουθεί η υπογραφή των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού)   

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 το άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. α,  του Ν.3852/2010, 

 την  εισήγηση αριθμ. 2/75670/13-9-2016 του τμήματος προμηθειών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ,  

Α)  Γίνεται δεκτή η οικονομική προσφορά της επιχείρησης ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗΣ,  επειδή η ανωτέρω 

προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη, 

κι επιπλέον η επιτροπή διαγωνισμού συνέκρινε τις τιμές αυτές με τις τιμές προηγούμενης σύμβασης με 

αρ. πρωτ.:2/83984 του έτους 2015 οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό και κατάληξε ότι 

είναι συμφέρουσες. 

Β) Κατακυρώνει την προμήθεια για τα είδη οπωροπωλείου και τα λάδια στην επιχείρηση ΑΛΑΦΑΚΗ 

ΖΩΗ με τιμή άνευ ΦΠΑ 33.565,49. 

ΘΕΜΑ 2
ο 
 (εκτός ημερήσιας διάταξης)                             Απόφ. 372/2016  (Α.Δ.Α: 7ΝΧΞΩ1Ρ-12Ν)                                                                                    

Λήψη  απόφασης για την παροχή εντολής στον κ. Γιαννακό Κων/νο  να παραστεί στις 25/10/2016 

στην εκδίκαση της υπόθεσης εργατικού ατυχήματος για να υπερασπιστεί τον πρώην 

Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας κον Καλιβούρη Φιλήμωνα και τον προϊστάμενο 

καθημερινότητας Λίνδου κον Δρακιού Θεόδωρο.                

                                  (Αίτηση  με αρ. πρωτ.: 2/73103/6-9-2016)    

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

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη τριών  (3) 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. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
 Παρθένο ελαιόλαδο 5 

λίτρων  
τεμ. 

100 1.786,54 

2  Αραβοσιτέλαιο 5 λίτρων τεμ.  20   208,00 

          

Σύνολο ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.994,54 
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    Το 1
ο
 θέμα (1

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

έγκριση επιτροπής Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων (ειδών 

οπωροπωλείου και λαδιών) του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π, έτους 2016   

 Το 2
ο
 θέμα (2

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

παροχή εντολής στον κ. Γιαννακό Κων/νο να παραστεί στις 25/10/2016 στην εκδίκαση της υπόθεσης 

εργατικού ατυχήματος για να υπερασπιστεί τον πρώην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας κον Καλιβούρη 

Φιλήμωνα και τον προϊστάμενο καθημερινότητας Λίνδου κον Δρακιού Θεόδωρο.  

Το 3
ο
 θέμα (3

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

εντολής στον κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο  να παραστεί στις 30/10/2016 στην εκδίκαση   υπόθεσης και 

να υπερασπιστεί τον  πρώην Δήμαρχο Ρόδου κον Κουσουρνά Ευστάθιο.   

    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 ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την αίτηση με αριθμ.πρωτ. 2/73103/6-

7-2016. 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 το άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. α,  του Ν.3852/2010, 

 την αίτηση υπ΄αριθμ.  6/73103/6-9-2016 του κου Φιλήμωνα Καλιβούρη ,  και του κου 

Θεόδωρου  Δρακιού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ , 

Τον ορισμό του κου Γιαννακού Κων/νου, νομικού συμβούλου του δήμου Ρόδου, ως πληρεξούσιο 

δικηγόρο για   να παραστεί στις 25/10/2016 και να υπερασπιστεί τον πρώην Αντιδήμαρχο 

Καθημερινότητας Αφάντου, κον Καλιβούρη Φιλήμωνα και τον προϊστάμενο καθημερινότητας Λίνδου 

κον Δρακιού Θεόδωρο στην εκδίκαση της υπόθεσής τους, που αφορά εργατικό  ατύχημα. 

   

 

Σ’ αυτό το σημείο, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    

 

 

 Σάββας Διακοσταματίου                                                                      

   Αντιδήμαρχος                                                         

                                                              
ΤΑ ΜΕΛΗ          

                                       
1. Κορωναίος Ιωάννης 

 

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

 

3. Ψυλλάκη Βασίλειο 

 

4. Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

 

5. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

  

Αυξομειώσεις 

βάσει 

αναμορφόσεων 

 

  
 


