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Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 26η/11-10-2016 
 

  Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα  Τρίτη  11η 

Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09.00 π.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. 2/84631/07.10.2016, 

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

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

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν 

παρόντα έξι (6) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη,  2. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 3. Ψυλλάκη 

Βασίλειο, 4. Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη Βασιλική, 5. Ατσίδη Ελπίδα, 6. Κυριαζή 

Στέφανο, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο,  ο οποίος αναπληρώνεται από το πρώτο 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κυριαζή Στέφανο, 2.  Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ 

(δικ/νος), 3. Δράκο Μιχαήλ (δικ/νος), 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο  (δικ/νος) 5. Παναή 

Ευαγγελία (δικ/νη)  

 

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. 

Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ. Καρτάνου Παρασκευής, 

υπαλλήλων του τμήματος υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, της κας Κωτσάκη 

Βικτώριας, υπαλλήλου του λογιστηρίου και του κου Μπεκιάρη Αλέξανδρου, προϊσταμένου 

του τμήματος Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου,   

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 εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην λήψη απόφασης 

περί παροχής εντολής στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο για 

παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 24-10-2016 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 α-ριθμό 2142/2012 απόφασης του Διοικητικού 
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Εφετείου Πειραιά και β) της με α-ριθμό 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, σύμφωνα με την εισήγηση του νομικού 

συμβούλου του Δήμου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

 Το 2
ο
 θέμα (2

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης 

για την παραίτηση από ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης από το Δήμο Ρόδου κατά της Θεώνης 

Διακίδη του Δημητρίου και άλλων τριών και της με αριθμό 229/2011 απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, σύμφωνα με την εισήγηση του νομικού 

συμβούλου του Δήμου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

 Το 3
ο
 θέμα (3

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης 

για τη Νομική υποστήριξη του πρώην Προέδρου της Τ.Κ. Σαλάκου κ. Ευθυμίου Ευθυμίου, 

σύμφωνα με την εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

 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. 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 
                                                             Απόφ. 395/2016  (Α.Δ.Α: 6ΤΝΘΩ1Ρ-1Ρ4) 

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.: 2/84484/07-10-2016) 

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

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/84484/07-10-2016,  ως κατωτέρω: 

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

διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2016, βάση των κοινοποιημένων εισηγήσεων.  

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α΄],  η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για 

την ανατροπή και διάθεση πιστώσεων έτους 2016. 

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

ανατροπή των ποσών, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ταυτάριθμες προτάσεις σύμφωνα την κοινή 

εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών 

 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣ

Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 ’Έργο 64-7333.0016 

Αποκατάσταση από τις θεομηνίες στις 

22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 

σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου 

(Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ)  

-71.684,80 

2 Προμήθεια 30-6661.0005.0010 Προμήθεια υδραυλικών  υλικών  -2.000,00 

 

 



ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 ’Έργο 15-7336.0020 
Αντικατάσταση συνθετικού 

χλοοτάπητα γηπέδου Αφάντου      260.000,00  

2 Προμήθεια  70-7135.0001 

Προμήθεια ειδικού οχήματος (κινητό 

κέντρο επιχειρήσεων) για την 

πυροπροστασία του Δ. Ρόδου  
    74.200,00 

3 Αμοιβές  00-6116.0001 Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών    55.000,00 

4 ’Έργο 15-7411.0007 

Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση 2 

/ θέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου 

Παστίδας  
     11.000,00 

5 Αποζημίωση  40-7421.0004 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής 

περιοχής Ροδοπούλα κατά ποσοστό 

συνιδιοκτησίας της  ΚΜ 452  γαιών 

Ρόδου στον Μιχαήλ Κρητικού  ύστερα 

από την αριθ. πρωτ. 1883/23-9-2016 

αίτηση του , στην Δ/νση  

Πολεοδομικού Σχεδιασμού , σύμφωνα 

με την πράξη εφαρμογής της 

επέκτασης του σχεδίου  πόλεως 

Ροδοπούλα  

     6.232,00 

6 Τέλη  00-6222.0001 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπικά τέλη εσωτερικού   50.000,00     

7 ’Έργο 64-7333.0016 

Αποκατάσταση από τις θεομηνίες στις 

22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 

σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου 

(Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ) 

 

 

      78.342.80 

8 Τέλη  70-6323.0001 Λοιπά τέλη Κυκλοφορίας        75.000,00 

9 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της 

υπαλλήλου  Αναστασίας Σαββιού 

υπάλληλος της Δ/νσης Τουρισμού για 

την μετακίνηση της στην Θεσσαλονίκη 

στις 17/11/2016 έως και 20/11/2016 

για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου 

στην τουριστική έκθεση Philoxenia 

που θα   πραγματοποιηθεί στις 18/11 

έως και 20/11/2016 

      

           500,00 

10 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της 

υπαλλήλου  Βεατρίκης -  Καλλιόπης 

Σέρβου  υπάλληλος της Δ/νσης 

Τουρισμού για την μετακίνηση της 

στην Θεσσαλονίκη στις 17/11/2016 

έως και 20/11/2016 για να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην 

τουριστική έκθεση Philoxenia που θα   

πραγματοποιηθεί στις 18/11 έως και 

20/11/2016 

           500,00 

11 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της 

υπαλλήλου  Ειρήνης Χατζηνικολάου  

υπάλληλος της Δ/νσης Τουρισμού για 
           500,00 



την μετακίνηση της στην Αθήνα στις 

25/11/2016 έως και 27/11/2016 για να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην 

τουριστική έκθεση Creek Tourism 

Expo της Αθήνας  που θα   

πραγματοποιηθεί στις 25/11 έως και 

27/11/2016 

12 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της 

υπαλλήλου  Βεατρίκης – Καλλιόπης  

Σέρβου  υπάλληλος της Δ/νσης 

Τουρισμού για την μετακίνηση της 

στην Αθήνα στις 25/11/2016 έως και 

27/11/2016 για να εκπροσωπήσει το 

Δήμο Ρόδου στην τουριστική έκθεση 

Creek Tourism Expo της Αθήνας  που 

θα   πραγματοποιηθεί στις 25/11 έως 

και 27/11/2016 

           500,00 

13 Προμήθεια  30-6661.0005.0010 Προμήθεια υδραυλικών υλικών  

         

15.000,00 

14 Πρόγραμμα  60-7341.0008 
Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου      89.000,00 

15 Πρόγραμμα  60-7341.0009 

Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου 

– Μίσθωμα  

 

          21.000,00 

16 Πρόγραμμα  60-7341.0010 

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου  

 

          30.000,00 

17 Πρόγραμμα  60-7341.0007 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους  

 

      362.168,55 

 

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:    

 

 

 

 

 



«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ως 

κάτωθι: 

1 Έργο  64-7333.0004 

Αποκατάσταση ζημιών από τις 

θεομηνίες στις 22/11, 25/1134/12/2013 

σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου ( Στο 

παραλιακό Μέτωπο της Δ.Ε. Αφάντου ) 

-9.568,33 

                     

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ           

ως κάτωθι: 

1 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών κ. Μαρίας 

Χατζηλαζάρου γιαι την συμμετοχή της ως 

Αντιδήμαρχος Τουρισμού από 17/10 - 

22/10/2016  α) Την συμμετοχή στα 

παράλληλα εργαστήρια που θα 

πραγματοποιηθούν  στην Αθήνα 17-

18/10/16 στο πλαίσιο του 15ου Συνεδρίου  

, β) Στην γενική συνέλευση του 

Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών 

Λουτροπόλεων ( ΕΗΤΤΑ) που θα 

πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, στην 

λουτρόπολη του Salsomaggiore απο 19-

20/10/16 και γ) στο 2ο Greek Tourism 

Workshop στην Βηρυτό  21/10 

 

 

 

 

1.850,00 

2 Τόκοι  00-6511.0005 Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων  

 

15.000,00 

3 Αποδοχές  45-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου  2.000,00 

4 Αποδοχές  45-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 

Αορίστου χρόνου  
1.000,00 

5 Χρεολύσια  00-6516.0001 
Χρεολύσια δανείου τ. Δήμου Λινδίων  με 

αριθ. συμβ. 24241-00/0 , 1-3-2010 με 

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  

2.200,00 

6 Χρεολύσια  00-6516.0003 
Χρεολύσια δανείου τ. Δήμου Αρχαγγέλου   

με αριθ. συμβ. 23265-00/2-19-11-2009 ,  

με MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

 

1.000,00 

7 Χρεολύσια  00-6516.0009 Χρεολύσια δανείου Επενδυτικής Τράπεζας 

Ελλάδος     
5.000,00 

8 Έργο 64-7333.0021 

Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 

Ενότητες της ανατολικής πλευράς της 

νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από την  

θεομηνία  του 2011 

337.900,00 



9 Έργο 64-7333.0022 

Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 

Ενότητες της δυτικής  πλευράς της νήσου 

Ρόδου που προκλήθηκαν από την  

θεομηνία  του 2013 

337.900,00 

10 Έργο 64-7333.0004 

Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 

στις 22/11, 25/1134/12/2013 σε Δημοτικές 

Ενότητες της Ρόδου ( Στο παραλιακό 

Μέτωπο της Δ.Ε. Αφάντου )  

34.568,33 

11 Προμήθεια  20-6634.0003 
Προμήθεια εσωτερικών σάκων 

απορριμμάτων υπογείων κάδων για τη Δ.Ε. 

Αφάντου  

 

40.000,00 

12 Προμήθεια  15-7133.0007 Ηλεκτρικές οικιακές μικροσυσκευές 

παιδικών σταθμών  

 

10.000,00 

13 Προμήθεια  15-6611.0002 Προμήθεια παιδικών βιβλίων  
 

1.000,00 

14 Προμήθεια  15-7133.0003 Ηλεκτρικές  Συσκευές  2.000,00 

15 Καθαρισμός  70-6262.0004 Καθαρισμός  ρεμάτων Δ.Ε Ρόδου  20.400,00 

16 Καθαρισμός  70-6262.0005 Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού  20.400,00 

17 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και  αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη στην Αθήνα στις 23-10-

2016 έως και 24-10-2016 για να παραστεί 

στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 

24/10/2016 για την συζήτηση της από 9-5-

2016 αίτηση του Δήμου Ρόδου κατά του 

Γεωργίου Διακογεωργίου  για αναίρεση 

της με αριθ.  2142/2012 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  

300,00 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/84484/7-10-2016 της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 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: 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣ

Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 ’Έργο 64-7333.0016 

Αποκατάσταση από τις θεομηνίες στις 

22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 

σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου 

(Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ)  

-71.684,80 

2 Προμήθεια 30-6661.0005.0010 Προμήθεια υδραυλικών  υλικών  -2.000,00 

3 Έργο  64-7333.0004 

Αποκατάσταση ζημιών από τις 

θεομηνίες στις 22/11, 25/1134/12/2013 

σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Στο 

παραλιακό Μέτωπο της Δ.Ε. Αφάντου) 

-9.568,33 

                 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 ’Έργο 15-7336.0020 
Αντικατάσταση συνθετικού 

χλοοτάπητα γηπέδου Αφάντου      260.000,00  

2 Προμήθεια  70-7135.0001 

Προμήθεια ειδικού οχήματος (κινητό 

κέντρο επιχειρήσεων) για την 

πυροπροστασία του Δ. Ρόδου  
    74.200,00 

3 Αμοιβές  00-6116.0001 Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών    55.000,00 

4 ’Έργο 15-7411.0007 

Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση 2 

/θέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου 

Παστίδας  
     11.000,00 

5 Αποζημίωση  40-7421.0004 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής 

περιοχής Ροδοπούλα κατά ποσοστό 

συνιδιοκτησίας της  ΚΜ 452  γαιών 

Ρόδου στον Μιχαήλ Κρητικού  ύστερα 

από την αριθ. πρωτ. 1883/23-9-2016 

αίτηση του , στην Δ/νση  

Πολεοδομικού Σχεδιασμού , σύμφωνα 

με την πράξη εφαρμογής της 

επέκτασης του σχεδίου  πόλεως 

Ροδοπούλα  

        6.232,00 

6 Τέλη  00-6222.0001 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπικά τέλη εσωτερικού   50.000,00     

7 ’Έργο 64-7333.0016 

Αποκατάσταση από τις θεομηνίες στις 

22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 

σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου 

(Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ) 

78.342,80 

8 Τέλη  70-6323.0001 Λοιπά τέλη Κυκλοφορίας        75.000,00 



9 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της 

υπαλλήλου  Αναστασίας Σαββιού 

υπάλληλος της Δ/νσης Τουρισμού για 

την μετακίνηση της στην Θεσσαλονίκη 

στις 17/11/2016 έως και 20/11/2016 

για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου 

στην τουριστική έκθεση Philoxenia 

που θα   πραγματοποιηθεί στις 18/11 

έως και 20/11/2016 

                500,00 

10 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της 

υπαλλήλου  Βεατρίκης -  Καλλιόπης 

Σέρβου  υπάλληλος της Δ/νσης 

Τουρισμού για την μετακίνηση της 

στην Θεσσαλονίκη στις 17/11/2016 

έως και 20/11/2016 για να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην 

τουριστική έκθεση Philoxenia που θα   

πραγματοποιηθεί στις 18/11 έως και 

20/11/2016 

           500,00 

11 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της 

υπαλλήλου  Ειρήνης Χατζηνικολάου  

υπάλληλος της Δ/νσης Τουρισμού για 

την μετακίνηση της στην Αθήνα στις 

25/11/2016 έως και 27/11/2016 για να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην 

τουριστική έκθεση Creek Tourism 

Expo της Αθήνας  που θα   

πραγματοποιηθεί στις 25/11 έως και 

27/11/2016 

           500,00 

12 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της 

υπαλλήλου  Βεατρίκης – Καλλιόπης  

Σέρβου  υπάλληλος της Δ/νσης 

Τουρισμού για την μετακίνηση της 

στην Αθήνα στις 25/11/2016 έως και 

27/11/2016 για να εκπροσωπήσει το 

Δήμο Ρόδου στην τουριστική έκθεση 

Creek Tourism Expo της Αθήνας  που 

θα   πραγματοποιηθεί στις 25/11 έως 

και 27/11/2016 

           500,00 

13 Προμήθεια  30-6661.0005.0010 Προμήθεια υδραυλικών υλικών  
         

15.000,00 

14 Πρόγραμμα  60-7341.0008 
Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου             89.000,00 

15 Πρόγραμμα  60-7341.0009 

Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου 

– Μίσθωμα  

 

          21.000,00 

16 Πρόγραμμα  60-7341.0010 

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου  

 

          30.000,00 

17 Πρόγραμμα  60-7341.0007 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους  

 

      362.168,55 

18 
Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών κ. Μαρίας 

Χατζηλαζάρου γιαι την συμμετοχή της 

ως Αντιδήμαρχος Τουρισμού από 

17/10 - 22/10/2016  α) Την συμμετοχή 

στα παράλληλα εργαστήρια που θα 

πραγματοποιηθούν  στην Αθήνα 17-

 

 

 

 

1.850,00 



18/10/16 στο πλαίσιο του 15ου 

Συνεδρίου  , β) Στην γενική συνέλευση 

του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών 

Λουτροπόλεων ( ΕΗΤΤΑ) που θα 

πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, στην 

λουτρόπολη του Salsomaggiore απο 

19-20/10/16 και γ) στο 2ο Greek 

Tourism Workshop στην Βηρυτό  

21/10 

19 
Τόκοι  00-6511.0005 Τόκοι δανείων Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων  

 

15.000,00 

20 
Αποδοχές  45-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου  
2.000,00 

21 
Αποδοχές  45-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 

Αορίστου χρόνου  
1.000,00 

22 
Χρεολύσια  00-6516.0001 

Χρεολύσια δανείου τ. Δήμου Λινδίων  

με αριθ. συμβ. 24241-00/0 , 1-3-2010 

με MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Α.Ε.  

2.200,00 

23 
Χρεολύσια  00-6516.0003 

Χρεολύσια δανείου τ. Δήμου 

Αρχαγγέλου   με αριθ. συμβ. 23265-

00/2-19-11-2009 ,  με MARFIN 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

 

1.000,00 

24 
Χρεολύσια  00-6516.0009 Χρεολύσια δανείου Επενδυτικής 

Τράπεζας Ελλάδος     
5.000,00 

25 
Έργο 64-7333.0021 

Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 

Ενότητες της ανατολικής πλευράς της 

νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από 

την  θεομηνία  του 2011 

 

337.900,00 

26 
Έργο 64-7333.0022 

Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 

Ενότητες της δυτικής  πλευράς της 

νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από 

την  θεομηνία  του 2013 

 

337.900,00 

27 
Έργο 64-7333.0004 

Αποκατάσταση ζημιών από τις 

θεομηνίες στις 22/11, 25/1134/12/2013 

σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Στο 

παραλιακό Μέτωπο της Δ.Ε. Αφάντου)  

 

34.568,33 

28 
Προμήθεια  20-6634.0003 

Προμήθεια εσωτερικών σάκων 

απορριμμάτων υπογείων κάδων για τη 

Δ.Ε. Αφάντου  

 

40.000,00 

29 
Προμήθεια  15-7133.0007 Ηλεκτρικές οικιακές μικροσυσκευές 

παιδικών σταθμών  

 

10.000,00 

30 
Προμήθεια  15-6611.0002 Προμήθεια παιδικών βιβλίων  

 

1.000,00 

31 
Προμήθεια  15-7133.0003 Ηλεκτρικές  Συσκευές  2.000,00 

32 
Καθαρισμός  70-6262.0004 Καθαρισμός  ρεμάτων Δ.Ε Ρόδου  20.400,00 

33 
Καθαρισμός  70-6262.0005 Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού  20.400,00 

34 
Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και  αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη στην Αθήνα στις 23-

10-2016 έως και 24-10-2016 για να 

παραστεί στο Συμβούλιο Επικρατείας 

στις 24/10/2016 για την συζήτηση της 

από 9-5-2016 αίτηση του Δήμου Ρόδου 

κατά του Γεωργίου Διακογεωργίου  για 

αναίρεση της με αριθ.  2142/2012 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά  

 

300,00 



 ΘΕΜΑ 2
ο 
                                                             Απόφ. 396/2016  (Α.Δ.Α: 6Ο6ΓΩ1Ρ-ΥΘΣ)   

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου 

προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016. 

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. 

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/84632/7-10-2016) 

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

προϋπολογισμού & πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 

2/84632/7-10-2016, καθώς και την συμπληρωματική εισήγηση αυτής με αρ. πρωτ.: 

2/85266/10-10-2016 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 ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 15-6142.0007 και τίτλο «Έλεγχος, αποτύπωση – ανασχεδιασμός και κοστολόγηση 

για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 €, 

κατά  200 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για το λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του 

έτους. 

2. Κ.Α. 00-6511.0001 και τίτλο «Τόκοι δανείου τ. Δήμου Λινδίων  με αρ. συμβ. 24241-00/0, 

1-3-2010 με "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε"» προϋπολογισμού δαπάνης 36.000 €, 

κατά  3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Λογιστηρίου, λόγω των μεταβολών στο επιτόκιο των δανείων. 

3. Κ.Α. 00-6511.0003 και τίτλο «Τόκοι δανείου τ. Δήμου Αρχαγγέλου  με αρ. συμβ.23265-

00/2-19-2009 με MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» προϋπολογισμού δαπάνης 49.000 €, 

κατά  3.300 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Λογιστηρίου, λόγω των μεταβολών στο επιτόκιο των δανείων. 

4. Κ.Α. 00-6511.0004 και τίτλο «Τόκοι δανείου τ. Δήμου Αρχαγγέλου  με αρ. συμβ.  18841-

00/5-22-7-2008  με MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 

€, κατά  1.300 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Λογιστηρίου, λόγω των μεταβολών στο επιτόκιο των δανείων. 

5. Κ.Α. 00-6511.0009 και τίτλο «Τόκοι Δανείου Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος» 

προϋπολογισμού δαπάνης 308.000 €, κατά  11.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, λόγω των μεταβολών στο επιτόκιο των 

δανείων. 

 



Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 1.880 

€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών, για την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, αποσπασμένου σε 

βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου. 

2. Κ.Α 10-6615.0001.0003 και τίτλο «Εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Προμηθειών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας στο 

τρέχον έτος. 

3. Κ.Α 10-6635.0001.0005 και τίτλο «Είδη υγιεινής και καθαριότητας ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Προμηθειών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας στο 

τρέχον έτος. 

4. Κ.Α 64-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, 

προκειμένου να επιστραφούν κατανεμημένα ποσά χρηματοδοτούμενων έργων. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 433.200 €, κατά  400 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για την καταβολή 

αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, αποσπασμένου σε βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου του 

Δήμου Ρόδου. 

2. Κ.Α. 35-7131.0002 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, 

κατά  9.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας σε 

εργαλεία. 

3. Κ.Α. 70-6671.0003 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για 

έκτακτες ανάγκες» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά  20.000 €  με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών, γιατί η εγγεγραμμένη 

πίστωση είναι ανεπαρκής με βάση των αριθμών βλαβών των οχημάτων του Δήμου.  

4. Κ.Α 70-6321.0001 και τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 500 €, κατά 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 προμηθεύτηκε ο Δήμος από την 

Δ.Δ.Δ.Υ. 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  0521.0002  και τίτλο «Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Ροδοπούλας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 375.309 € κατά 70.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 70.000 € 

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 1512.0007 και τίτλο «Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 

(άρθρο 31 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 230.000 €, κατά 70.000 €  με μεταφορά 

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



 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 70.000 € 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 

Ύστερα από την υπ΄αρ. 737/2016 απόφαση του Δ.Σ. για τον αποχαρακτηρισμό έκτακτων 

ειδικευμένων εσόδων και έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, προβαίνουμε στην κάτωθι 

ισόποση αυξομείωση των ΚΑ εσόδων: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α.  5129  και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.098.032,92 €, κατά  

311.114,92 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  311.114,92 € 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) 

για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 

5.765.320,16 €, κατά 311.114,92 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  311.114,92 € 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

                                                   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. ΚΑ 1328.0107 με τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 47.450 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής 

& Υγείας.                  (ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης:6ΕΚ17ΛΞ-ΞΚΥ) 

2. ΚΑ 1328.0108 με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας. (ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης:Ω3ΥΙ7ΛΞ-

ΗΓΠ) 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1.  Κ.Α. 1328.0076  και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - 

παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ» προϋπολογισμού δαπάνης 800.000 €, κατά  200.000 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής 

και Δημιουργικής Απασχόλησης. (ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης:7ΦΜΓ7ΛΞ-Ν4Δ) 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 47.450 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 

Πολιτικής & Υγείας. 

2. Κ.Α 60-7341.0012 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - 

παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.» προϋπολογισμού δαπάνης 800.000 €, κατά  200.000 €  με 



μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προσχολικής 

Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης.  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  2.350.758,13 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 

μειώνεται κατά   62.980 €  και το τελικό αποθεματικό είναι  2.287.778,13 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ    222.382.781,09 

ΕΞΟΔΑ       220.095.002,96 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ        2.287.778,13 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα, της 

Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και της Δ/ντριας 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης κ. Κολεζάκη Μαρίας) 

 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  2/84632/7-10-2016 εισήγησης αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος 

δράσης.   

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 15-7133.0003  και τίτλο «Ηλεκτρικές συσκευές» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, 

κατά  13.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Δ/νσης Προσχολικών σε ηλεκτρικές 

συσκευές. 

2. Κ.Α 00-8224.0006 και τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου 

στον Κ.Α. 4124.0006 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α  4124.0006  και τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου» προϋπολογισμού  δαπάνης  

5.000 €, κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0006 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  2.350.758,13€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/84632/7-10-2016 εισήγηση, 

μειώνεται κατά   75.980€  και το τελικό αποθεματικό είναι  2.274.778,13€ 

 

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

 

 

ΕΣΟΔΑ 222.383.781,09 

ΕΞΟΔΑ 220.109.002,96 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  2.274.778,13 

 



(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα, της 

Αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη Άννας  και της Δ/ντριας 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης κ. Κολεζάκη Μαρίας) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/84632/7-10-2016 της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, καθώς και την με αρ. πρωτ.: 2/85266/10-10-2016 

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. 397/2016  (Α.Δ.Α: 7ΝΝΤΩ1Ρ-ΧΜΟ)   

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2016. 

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/84544/7-10-2016) 

 

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

προϋπολογισμού & πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 

2/84544/7-10-2016, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2016, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

 

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η 

οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο 

έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων 

και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις 

της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 

4α άρθρ.43 Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 

93/14.7.2014, ορίζονται τα εξής: 

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών 

του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση 

για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την 

αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση 

διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας  και επισυνάπτεται σε αυτή η 

εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου 

τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 



Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού 

έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση 

είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή 

έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό 

συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται 

εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την 

οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και 

αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση 

ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που 

λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για 

τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η 

έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 

3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής 

ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου.  

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, 

καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται 

στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», 

στην οποία καθορίζονται  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς 

τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο 

από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών 

του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που 

επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της 

 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 

 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός 

των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

 την αριθ. 741/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. ΑΠ απόφαση 374/05-01-

2016 (ΑΔΑ: 6ΠΞΙΟΡ1Ι-ΒΤ9), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα 

βιβλία και στοιχεία του δήμου μας 

 

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή 

 

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν 

συμπληρωθεί από το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης(1) και 

ενσωματώνονται στη παρούσα εισηγητική έκθεση, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- 

έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του 

Δήμου μας. 

 

Ειδικότερα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 



 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 2016. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους 2016. 

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Γ΄ τριμήνου του έτους 2016 

 



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016 

% 
 

% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 
 

Προϋπ/σμός 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

3/2 3/1 2/1 3 2 1 

0 Τακτικά Έσοδα  63.057.491,61  41.357.837,48  40.510.182,27  65,59  64,24  97,95 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  829.140,00  1.419.170,88  630.720,04  171,16  76,07  44,44 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  21.553,00  9.840,04  9.840,04  45,66  45,66  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  17.356.255,00  11.271.952,51  11.255.241,39  64,94  64,85  99,85 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  8.027.532,00  6.030.426,11  6.028.275,09  75,12  75,09  99,96 

05 Φόροι και εισφορές  759.309,00  259.687,76  219.345,53  34,20  28,89  84,47 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  35.289.290,61  22.013.889,14  22.013.889,14  62,38  62,38  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  774.412,00  352.871,04  352.871,04  45,57  45,57  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  30.175.699,40  6.919.162,48  6.918.762,48  22,93  22,93  99,99 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  6.519.496,02  353.627,48  353.627,48  5,42  5,42  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  21.935.145,38  5.147.705,86  5.147.705,86  23,47  23,47  100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.146.470,00  1.062.368,38  1.061.968,38  92,66  92,63  99,96 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  566.588,00  355.460,76  355.460,76  62,74  62,74  100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.005.666,44  3.291.377,97  498.314,03  327,28  49,55  15,14 

21 Τακτικά έσοδα  728.028,44  697.699,97  410.728,51  95,83  56,42  58,87 

22 Έκτακτα έσοδα  277.638,00  2.593.678,00  87.585,52  934,19  31,55  3,38 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  87.537.348,43  86.535.660,56  1.987.546,11  98,86  2,27  2,30 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  87.537.348,43  86.535.660,56  1.987.546,11  98,86  2,27  2,30 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  17.975.302,46  8.621.565,75  8.324.574,51  47,96  46,31  96,56 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  17.600.000,00  8.143.353,36  8.143.353,36  46,27  46,27  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  375.302,46  478.212,39  181.221,15  127,42  48,29  37,90 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  22.382.822,75  22.382.822,75  22.382.822,75  100,00  100,00  100,00 

 169.108.426,99  80.622.202,15  222.134.331,09 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 



    % 
 

%     % Ενταλθέντα Τιμολ/ντα 
 

Δεσμευθέντα 
 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016 

% % Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  81.467.401,79  69.775.840,21  44.919.974,92  43.952.104,24  42.303.255,87  85,65  55,14  51,93  94,17 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  28.937.545,00  27.875.545,00  19.607.809,00  19.586.749,05  18.672.207,73  96,33  67,76  64,53  95,23 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.054.261,58  918.725,00  447.887,71  407.832,24  401.586,70  87,14  42,48  38,09  89,66 

62 Παροχές τρίτων  20.033.101,00  12.674.610,00  6.368.258,16  6.296.311,36  6.144.014,20  63,27  31,79  30,67  96,48 

63 Φόροι - τέλη  1.130.500,00  555.500,00  301.964,99  280.074,09  279.624,09  49,14  26,71  24,73  92,60 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  5.387.746,42  3.396.612,42  808.757,19  667.403,37  382.312,12  63,04  15,01  7,10  47,27 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.220.000,00  4.180.400,00  3.162.250,97  3.162.250,97  3.117.250,97  99,06  74,93  73,87  98,58 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.393.300,00  3.248.500,00  1.608.760,79  1.106.239,11  971.852,29  95,73  47,41  28,64  60,41 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  16.850.947,79  16.530.947,79  12.558.717,55  12.389.675,49  12.279.675,49  98,10  74,53  72,87  97,78 

68 Λοιπά Έξοδα  460.000,00  395.000,00  55.568,56  55.568,56  54.732,28  85,87  12,08  11,90  98,50 

7 Επενδύσεις  26.411.500,74  17.184.160,76  3.802.461,07  2.827.431,90  2.578.750,57  65,06  14,40  9,76  67,82 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  1.652.457,19  1.226.269,13  179.634,63  76.572,46  70.932,94  74,21  10,87  4,29  39,49 

73 Έργα  23.088.173,13  14.907.417,21  3.456.210,84  2.594.027,44  2.407.817,63  64,57  14,97  10,43  69,67 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  1.440.398,42  820.002,42  36.143,60  26.360,00  0,00  56,93  2,51  0,00  0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  230.472,00  230.472,00  130.472,00  130.472,00  100.000,00  100,00  56,61  43,39  76,64 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  111.819.470,43  26.351.409,68  16.672.871,46  11.858.237,02  10.806.716,59  23,57  14,91  9,66  64,82 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  8.657.195,00  8.401.157,75  8.409.278,16  3.597.715,50  2.597.906,51  97,04  97,14  30,01  30,89 

82 Αποδόσεις  19.020.000,00  17.950.251,93  8.263.593,30  8.260.521,52  8.208.810,08  94,38  43,45  43,16  99,34 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  84.142.275,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  2.435.958,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 55.688.723,03  58.637.773,16  65.395.307,45  113.311.410,65  222.134.331,09 Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 

Πληρωθέντα 



 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

Μεταβολή 

% 

Γ' Τρίμηνο 

2016 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  92.775.645,80  100.939.995,91  103.716.297,24  2,75 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  85.206.028,22  93.257.834,30  96.034.135,63  2,98 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00  0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.569.617,58  7.682.161,61  7.682.161,61  0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  22.405.020,17  18.367.035,31  18.504.733,98  0,75 

1. Ταμείο (38.00)  59.643,18  22.412,01  22.412,01  0,00 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  22.345.376,99  19.269.729,41  19.407.428,08  0,71 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  7.877.353,12  2.896.000,00  0,00 -100,00 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  7.877.353,12  2.896.000,00  0,00 -100,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  44.443.033,28  43.547.662,40  43.547.662,40  0,00 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  44.443.033,28  43.547.662,40  43.547.662,40  0,00 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00  0,00 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  9.852.934,98  14.663.053,29  14.657.557,61 -0,04 

1. Προμηθευτές (50)  7.270.051,56  7.712.148,27  7.706.652,59 -0,07 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  701.822,03  719.400,32  719.400,32  0,00 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  1.148.866,57  2.329.545,42  2.329.545,42  0,00 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  732.194,82  3.901.959,28  3.901.959,28  0,00 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  1.294.509,56  0,00  0,00 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  1.294.509,56  0,00  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 



ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΡΙΜ 2015-2016       

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 2015 Εισπραχθέντα 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

0 Τακτικά Έσοδα 35.056.818,71 40.510.182,27 5.453.363,56 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 556.103,00 630.720,04 74.617,04 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 3.123,03 9.840,04 6.717,01 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και 

δικαιώματα 

9.009.246,69 11.255.241,39 2.245.994,70 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 

5.984.731,97 6.028.275,09 43.543,12 

05 Φόροι και εισφορές 270.692,12 219.345,53 -51.346,59 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 18.891.381,31 22.013.889,14 3.122.507,83 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 341.540,59 352.871,04 11.330,45 

1 Έκτακτα Έσοδα 5.017.737,05 6.918.762,48 1.901.025,43 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας 

0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών 

320.022,59 353.627,48 33.604,89 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3.554.649,81 5.147.705,86 1.593.056,05 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 850.519,32 1.061.968,38 211.449,06 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 292.545,33 355.460,76 62.915,43 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 755.832,17 498.314,03 -257.518,14 

21 Τακτικά έσοδα 551.828,40 410.728,51 -141.099,89 

22 Έκτακτα έσοδα 204.003,77 87.585,52 -116.418,25 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις 

από Π.Ο.Ε. 

1.868.757,10 1.987.546,11 118.789,01 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 

οικονομικών ετών 

1.868.757,10 1.987.546,11 118.789,01 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 8.015.263,46 8.324.574,51 309.311,05 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 7.868.723,15 8.143.353,36 274.630,21 

42 Επιστροφές χρημάτων 146.540,31 181.221,15 34.680,84 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου 

Έτους 

14.967.591,16 22.382.822,75 7.415.231,59 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

  

Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζονται αυξήσεις στις περισσότερες 

κατηγορίες εσόδων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2015. 

Γενικότερα, οι σημαντικότερες αποκλίσεις παρουσιάζονται στους εξής κωδικούς: 

- 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία. Παρουσιάζεται αύξηση λόγω της σύναψης των νέων 

συμβολαίων των ακινήτων του Δήμου. 

- 03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και δικαιώματα. Παρουσιάζεται αύξηση η οποία 

οφείλεται κατά ένα μέρος στην εκκαθάριση ενός πλέον μήνα σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο αλλά και σε αύξηση του πραγματικού εσόδου εισπραττόμενου από τους 

λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτή η αύξηση ενδέχεται να αναστραφεί με τη λήξη του έτους.     

- 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 

δαπάνες. Οι εν λόγω κωδικοί παρουσιάζουν αυξήσεις  και αφορούν έσοδα που έρχονται 

απευθείας από το κράτος.  

-  2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών. Παρατηρείται μείωση εσόδων λόγω του ότι δεν 

υπήρξε είσπραξη από τέλη που αφορούν ύδρευση, άρδευση , αποχέτευση καθώς αυτά πλέον 

ανήκουν στην ΔΕΥΑΡ. 

Επιπλέον, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων σε 

οφειλέτες των οποίων τα χρέη πρόκειται  να βεβαιωθούν ταμειακά έως το τέλος του έτους . Η 

διαφορά αυτή αναμένεται να εξομαλυνθεί έως το τέλος του έτους. 

-15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα και 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 

οικονομικών ετών .Παρουσιάζεται αύξηση λόγω του ότι πολλοί οφειλέτες προέβησαν σε 

εξόφληση οφειλών κ διακανονισμούς προκειμένου για την σύναψη συμβολαίων τόσο στα 

ακίνητα του Δήμου, όσο και για τις παραχωρήσεις αιγιαλού και αδειών κατάληψης 

κοινοχρήστου χώρου. 

 Παρά τις αυξομειώσεις στις αποκλίσεις των παραπάνω κωδικών, τα Ιδια έσοδα , για 

τα οποία ελεγχόμαστε από το Υπουργείο,  είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με το 

αντίστοιχο 9μηνο του 2015, επομένως δεν χρειάζεται να προβούμε σε τροποποίηση του 

προϋπολογισμού. 

 Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης των ιδίων 

εσόδων.  

 

 

 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ 1 Γ ΤΡΙΜ. 2016   

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 2015 Εισπραχθέντα 2016 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 556.103,00 630.720,04 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 3.123,03 9.840,04 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και 

δικαιώματα 

9.009.246,69 11.255.241,39 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 

5.984.731,97 6.028.275,09 

05 Φόροι και εισφορές 270.692,12 219.345,53 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 341.540,59 352.871,04 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 850.519,32 1.061.968,38 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 292.545,33 355.460,76 

21 Τακτικά έσοδα 551.828,40 410.728,51 

22 Έκτακτα έσοδα 204.003,77 87.585,52 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  18.064.334,22 20.412.036,30 

    



 
  

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 

αντίστοιχο διάστημα του έτους 2015.  

Επίσης παρατηρείται, ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά τους εξής κωδικούς  : 

1) Κωδ:60 ,Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού :18.672.207,73€ 

2) Κωδ:62, Παροχές τρίτων :6.144.014,20€. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που 

αφορά τα συμψηφιστικά εντάλματα του ρεύματος .  

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ ΤΡΙΜ 2016 (9ΜΗΝΟ) 

 

  

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 2015 2016 

6 Έξοδα 42.102.050,48 42.303.255,87 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18.519.794,30 18.672.207,73 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 356.750,66 401.586,70 

62 Παροχές τρίτων 6.622.621,37 6.144.014,20 

63 Φόροι - τέλη 13.862,50 279.624,09 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 210.854,00 382.312,12 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 

πίστεως 

3.031.124,12 3.117.250,97 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 723.236,34 971.852,29 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 12.614.706,55 12.279.675,49 

68 Λοιπά Έξοδα 9.100,64 54.732,28 

7 Επενδύσεις 2.843.290,16 2.578.750,57 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 

22.898,40 70.932,94 

73 Έργα 2.770.391,76 2.407.817,63 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 

κλπ 

0,00 0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 

50000,00 100.000,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 

προβλέψεις 

10.701.634,81 10.806.716,59 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.636.797,32 2.597.906,51 

82 Αποδόσεις 8.064.837,49 8.208.810,08 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00 0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 55.646.975,45 55.688.723,03 



3) Κωδ:65, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης: 3.117.250,97€. Αφορά 

την αποπληρωμή των δόσεων των δάνειων του Δήμου μας. 

4) Κωδ:67,  Πληρωμές –Μεταβιβάσεις σε τρίτους :12.234.366,93€. Στον κωδικό αυτό 

έχουν εγγραφεί οι δαπάνες που αφορούν τις επιχορηγήσεις του Δήμου σε ΔΟΠ, 

ΔΟΠΑΡ, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης , Αποδόσεις σε Σχολικές Επιτροπές και τα 

Προνοιακά Επιδόματα.  

5) Κωδ:82, Αποδόσεις : 8.208.810,08€. Αφορά τις κρατήσεις που αποδίδουμε. Για 

αυτόν τον κωδικό υπάρχει και αντίστοιχο έσοδο. 

 

Επίσης παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015 

στους κωδικούς 63 και 64 οι οποίες αφορούν σε πληρωμές για ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος 

και ΙΚΑ επιχειρήσεων του Δήμου που τελούσαν υπό εκκαθάριση και τα οποία ως οφειλές 

επωμίστηκε τελικώς ο Δήμος Ρόδου». 

  
(Ακολουθούν οι υπογραφές του, της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου 

Παρασκευής και της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ. Βαϊλάκη Άννας) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/84544/7-10-2016 του τμήματος Προϋπολογισμού και 

Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α. Εγκρίνει το σχέδιο της έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου, για τον έλεγχο 

υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και συντάσσει το τελικό κείμενο αυτής, 

όπως παρατίθεται κατωτέρω, 

 

Β. Παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την συνταχθείσα έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ΄ 

τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 χωρίς πρόταση 

αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού, η οποία, επιπροσθέτως, αναρτάται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου.  

  

   Η, εν λόγω, έκθεση υπογράφεται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που παρίσταντο 

στην συνεδρίαση που εξέτασε το ανωτέρω θέμα και αποτελεί  συνοδευτικό και αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2016, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

 
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η 

οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο 

έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων 

και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις 

της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 

4α άρθρ.43 Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 

93/14.7.2014, ορίζονται τα εξής: 

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών 

του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση 

για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την 



αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση 

διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας  και επισυνάπτεται σε αυτή η 

εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου 

τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού 

έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση 

είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή 

έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό 

συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται 

εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την 

οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και 

αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση 

ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που 

λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για 

τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η 

έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 

3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής 

ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου.  

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, 

καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται 

στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», 

στην οποία καθορίζονται  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς 

τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο 

από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών 

του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που 

επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της 

 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 

 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός 

των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

 την αριθ. 741/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. ΑΠ απόφαση 374/05-01-

2016 (ΑΔΑ: 6ΠΞΙΟΡ1Ι-ΒΤ9), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα 

βιβλία και στοιχεία του δήμου μας 

 

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή 

 

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν 

συμπληρωθεί από το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης(1) και 



ενσωματώνονται στη παρούσα εισηγητική έκθεση, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- 

έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του 

Δήμου μας. 

 

Ειδικότερα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 2016. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους 2016. 

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Γ΄ τριμήνου του έτους 2016 

 



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016 

% 
 

% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 
 

Προϋπ/σμός 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

3/2 3/1 2/1 3 2 1 

0 Τακτικά Έσοδα  63.057.491,61  41.357.837,48  40.510.182,27  65,59  64,24  97,95 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  829.140,00  1.419.170,88  630.720,04  171,16  76,07  44,44 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  21.553,00  9.840,04  9.840,04  45,66  45,66  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  17.356.255,00  11.271.952,51  11.255.241,39  64,94  64,85  99,85 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  8.027.532,00  6.030.426,11  6.028.275,09  75,12  75,09  99,96 

05 Φόροι και εισφορές  759.309,00  259.687,76  219.345,53  34,20  28,89  84,47 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  35.289.290,61  22.013.889,14  22.013.889,14  62,38  62,38  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  774.412,00  352.871,04  352.871,04  45,57  45,57  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  30.175.699,40  6.919.162,48  6.918.762,48  22,93  22,93  99,99 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  6.519.496,02  353.627,48  353.627,48  5,42  5,42  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  21.935.145,38  5.147.705,86  5.147.705,86  23,47  23,47  100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.146.470,00  1.062.368,38  1.061.968,38  92,66  92,63  99,96 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  566.588,00  355.460,76  355.460,76  62,74  62,74  100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.005.666,44  3.291.377,97  498.314,03  327,28  49,55  15,14 

21 Τακτικά έσοδα  728.028,44  697.699,97  410.728,51  95,83  56,42  58,87 

22 Έκτακτα έσοδα  277.638,00  2.593.678,00  87.585,52  934,19  31,55  3,38 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  87.537.348,43  86.535.660,56  1.987.546,11  98,86  2,27  2,30 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  87.537.348,43  86.535.660,56  1.987.546,11  98,86  2,27  2,30 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  17.975.302,46  8.621.565,75  8.324.574,51  47,96  46,31  96,56 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  17.600.000,00  8.143.353,36  8.143.353,36  46,27  46,27  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  375.302,46  478.212,39  181.221,15  127,42  48,29  37,90 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  22.382.822,75  22.382.822,75  22.382.822,75  100,00  100,00  100,00 

 169.108.426,99  80.622.202,15  222.134.331,09 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 



 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  81.467.401,79  69.775.840,21  44.919.974,92  43.952.104,24  42.303.255,87  85,65  55,14  51,93  94,17 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  28.937.545,00  27.875.545,00  19.607.809,00  19.586.749,05  18.672.207,73  96,33  67,76  64,53  95,23 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.054.261,58  918.725,00  447.887,71  407.832,24  401.586,70  87,14  42,48  38,09  89,66 

62 Παροχές τρίτων  20.033.101,00  12.674.610,00  6.368.258,16  6.296.311,36  6.144.014,20  63,27  31,79  30,67  96,48 

63 Φόροι - τέλη  1.130.500,00  555.500,00  301.964,99  280.074,09  279.624,09  49,14  26,71  24,73  92,60 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  5.387.746,42  3.396.612,42  808.757,19  667.403,37  382.312,12  63,04  15,01  7,10  47,27 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.220.000,00  4.180.400,00  3.162.250,97  3.162.250,97  3.117.250,97  99,06  74,93  73,87  98,58 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.393.300,00  3.248.500,00  1.608.760,79  1.106.239,11  971.852,29  95,73  47,41  28,64  60,41 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  16.850.947,79  16.530.947,79  12.558.717,55  12.389.675,49  12.279.675,49  98,10  74,53  72,87  97,78 

68 Λοιπά Έξοδα  460.000,00  395.000,00  55.568,56  55.568,56  54.732,28  85,87  12,08  11,90  98,50 

7 Επενδύσεις  26.411.500,74  17.184.160,76  3.802.461,07  2.827.431,90  2.578.750,57  65,06  14,40  9,76  67,82 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  1.652.457,19  1.226.269,13  179.634,63  76.572,46  70.932,94  74,21  10,87  4,29  39,49 

73 Έργα  23.088.173,13  14.907.417,21  3.456.210,84  2.594.027,44  2.407.817,63  64,57  14,97  10,43  69,67 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  1.440.398,42  820.002,42  36.143,60  26.360,00  0,00  56,93  2,51  0,00  0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  230.472,00  230.472,00  130.472,00  130.472,00  100.000,00  100,00  56,61  43,39  76,64 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  111.819.470,43  26.351.409,68  16.672.871,46  11.858.237,02  10.806.716,59  23,57  14,91  9,66  64,82 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  8.657.195,00  8.401.157,75  8.409.278,16  3.597.715,50  2.597.906,51  97,04  97,14  30,01  30,89 

82 Αποδόσεις  19.020.000,00  17.950.251,93  8.263.593,30  8.260.521,52  8.208.810,08  94,38  43,45  43,16  99,34 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  84.142.275,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  2.435.958,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 55.688.723,03 

    % 
 

%     % Ενταλθέντα Τιμολ/ντα 
 

Δεσμευθέντα 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016 

% % Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

58.637.773,16  65.395.307,45  113.311.410,65  222.134.331,09 Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 

Πληρωθέντα 



 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

Μεταβολή 

% 

Γ' Τρίμηνο 

2016 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  92.775.645,80  100.939.995,91  103.716.297,24  2,75 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  85.206.028,22  93.257.834,30  96.034.135,63  2,98 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00  0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.569.617,58  7.682.161,61  7.682.161,61  0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  22.405.020,17  18.367.035,31  18.504.733,98  0,75 

1. Ταμείο (38.00)  59.643,18  22.412,01  22.412,01  0,00 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  22.345.376,99  19.269.729,41  19.407.428,08  0,71 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  7.877.353,12  2.896.000,00  0,00 -100,00 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  7.877.353,12  2.896.000,00  0,00 -100,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  44.443.033,28  43.547.662,40  43.547.662,40  0,00 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  44.443.033,28  43.547.662,40  43.547.662,40  0,00 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00  0,00 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  9.852.934,98  14.663.053,29  14.657.557,61 -0,04 

1. Προμηθευτές (50)  7.270.051,56  7.712.148,27  7.706.652,59 -0,07 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  701.822,03  719.400,32  719.400,32  0,00 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  1.148.866,57  2.329.545,42  2.329.545,42  0,00 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  732.194,82  3.901.959,28  3.901.959,28  0,00 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  1.294.509,56  0,00  0,00 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  1.294.509,56  0,00  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 



ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΡΙΜ 2015-2016       

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 2015 Εισπραχθέντα 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

0 Τακτικά Έσοδα 35.056.818,71 40.510.182,27 5.453.363,56 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 556.103,00 630.720,04 74.617,04 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 3.123,03 9.840,04 6.717,01 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και 

δικαιώματα 

9.009.246,69 11.255.241,39 2.245.994,70 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 

5.984.731,97 6.028.275,09 43.543,12 

05 Φόροι και εισφορές 270.692,12 219.345,53 -51.346,59 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 18.891.381,31 22.013.889,14 3.122.507,83 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 341.540,59 352.871,04 11.330,45 

1 Έκτακτα Έσοδα 5.017.737,05 6.918.762,48 1.901.025,43 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας 

0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών 

320.022,59 353.627,48 33.604,89 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3.554.649,81 5.147.705,86 1.593.056,05 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 850.519,32 1.061.968,38 211.449,06 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 292.545,33 355.460,76 62.915,43 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 755.832,17 498.314,03 -257.518,14 

21 Τακτικά έσοδα 551.828,40 410.728,51 -141.099,89 

22 Έκτακτα έσοδα 204.003,77 87.585,52 -116.418,25 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις 

από Π.Ο.Ε. 

1.868.757,10 1.987.546,11 118.789,01 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 

οικονομικών ετών 

1.868.757,10 1.987.546,11 118.789,01 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 8.015.263,46 8.324.574,51 309.311,05 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 7.868.723,15 8.143.353,36 274.630,21 

42 Επιστροφές χρημάτων 146.540,31 181.221,15 34.680,84 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου 

Έτους 

14.967.591,16 22.382.822,75 7.415.231,59 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

  

Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζονται αυξήσεις στις περισσότερες 

κατηγορίες εσόδων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2015. 

Γενικότερα, οι σημαντικότερες αποκλίσεις παρουσιάζονται στους εξής κωδικούς: 

- 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία. Παρουσιάζεται αύξηση λόγω της σύναψης των νέων 

συμβολαίων των ακινήτων του Δήμου. 

- 03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και δικαιώματα. Παρουσιάζεται αύξηση η οποία οφείλεται 

κατά ένα μέρος στην εκκαθάριση ενός πλέον μήνα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο αλλά 

και σε αύξηση του πραγματικού εσόδου εισπραττόμενου από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. 

Αυτή η αύξηση ενδέχεται να αναστραφεί με τη λήξη του έτους.     

- 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 

δαπάνες. Οι εν λόγω κωδικοί παρουσιάζουν αυξήσεις  και αφορούν έσοδα που έρχονται 

απευθείας από το κράτος.  

-  2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών. Παρατηρείται μείωση εσόδων λόγω του ότι δεν 

υπήρξε είσπραξη από τέλη που αφορούν ύδρευση, άρδευση , αποχέτευση καθώς αυτά πλέον 

ανήκουν στην ΔΕΥΑΡ. 

Επιπλέον, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων σε 

οφειλέτες των οποίων τα χρέη πρόκειται  να βεβαιωθούν ταμειακά έως το τέλος του έτους . Η 

διαφορά αυτή αναμένεται να εξομαλυνθεί έως το τέλος του έτους. 

-15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα και 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 

οικονομικών ετών .Παρουσιάζεται αύξηση λόγω του ότι πολλοί οφειλέτες προέβησαν σε 

εξόφληση οφειλών κ διακανονισμούς προκειμένου για την σύναψη συμβολαίων τόσο στα 

ακίνητα του Δήμου, όσο και για τις παραχωρήσεις αιγιαλού και αδειών κατάληψης 

κοινοχρήστου χώρου. 

 Παρά τις αυξομειώσεις στις αποκλίσεις των παραπάνω κωδικών, τα Ιδια έσοδα , για τα 

οποία ελεγχόμαστε από το Υπουργείο,  είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με το αντίστοιχο 

9μηνο του 2015, επομένως δεν χρειάζεται να προβούμε σε τροποποίηση του προϋπολογισμού. 

 Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης των ιδίων 

εσόδων.  

 

 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ 1 Γ ΤΡΙΜ. 2016   

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 2015 Εισπραχθέντα 2016 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 556.103,00 630.720,04 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 3.123,03 9.840,04 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και 

δικαιώματα 

9.009.246,69 11.255.241,39 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 

5.984.731,97 6.028.275,09 

05 Φόροι και εισφορές 270.692,12 219.345,53 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 341.540,59 352.871,04 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 850.519,32 1.061.968,38 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 292.545,33 355.460,76 

21 Τακτικά έσοδα 551.828,40 410.728,51 

22 Έκτακτα έσοδα 204.003,77 87.585,52 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  18.064.334,22 20.412.036,30 
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  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 

αντίστοιχο διάστημα του έτους 2015.  

Επίσης παρατηρείται, ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά τους εξής κωδικούς  : 

1) Κωδ:60 ,Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού :18.672.207,73€ 

2) Κωδ:62, Παροχές τρίτων :6.144.014,20€. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που αφορά 

τα συμψηφιστικά εντάλματα του ρεύματος .  

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ ΤΡΙΜ 2016 (9ΜΗΝΟ) 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 2015 2016 

6 Έξοδα 42.102.050,48 42.303.255,87 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18.519.794,30 18.672.207,73 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 356.750,66 401.586,70 

62 Παροχές τρίτων 6.622.621,37 6.144.014,20 

63 Φόροι - τέλη 13.862,50 279.624,09 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 210.854,00 382.312,12 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 

πίστεως 

3.031.124,12 3.117.250,97 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 723.236,34 971.852,29 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 12.614.706,55 12.279.675,49 

68 Λοιπά Έξοδα 9.100,64 54.732,28 

7 Επενδύσεις 2.843.290,16 2.578.750,57 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 

22.898,40 70.932,94 

73 Έργα 2.770.391,76 2.407.817,63 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 

κλπ 

0,00 0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 

50000,00 100.000,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 

προβλέψεις 

10.701.634,81 10.806.716,59 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.636.797,32 2.597.906,51 

82 Αποδόσεις 8.064.837,49 8.208.810,08 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00 0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 55.646.975,45 55.688.723,03 
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3) Κωδ:65, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης: 3.117.250,97€. Αφορά την 

αποπληρωμή των δόσεων των δάνειων του Δήμου μας. 

4) Κωδ:67,  Πληρωμές –Μεταβιβάσεις σε τρίτους :12.234.366,93€. Στον κωδικό αυτό 

έχουν εγγραφεί οι δαπάνες που αφορούν τις επιχορηγήσεις του Δήμου σε ΔΟΠ, 

ΔΟΠΑΡ, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης , Αποδόσεις σε Σχολικές Επιτροπές και τα 

Προνοιακά Επιδόματα.  

5) Κωδ:82, Αποδόσεις : 8.208.810,08€. Αφορά τις κρατήσεις που αποδίδουμε. Για αυτόν 

τον κωδικό υπάρχει και αντίστοιχο έσοδο. 

 

Επίσης παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015 

στους κωδικούς 63 και 64 οι οποίες αφορούν σε πληρωμές για ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος και 

ΙΚΑ επιχειρήσεων του Δήμου που τελούσαν υπό εκκαθάριση και τα οποία ως οφειλές 

επωμίστηκε τελικώς ο Δήμος Ρόδου». 
 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο 
                                                             Απόφ. 398/2016  (Α.Δ.Α: Ω8ΩΞΩ1Ρ-4ΩΘ)   

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού της «Προμήθειας τηλεπικοινωνιακού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2016» 

(Εισήγηση Τμήματος  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. 

πρωτ. 2/82023/30-9-2016) 

 

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

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/82023/30-09-2016, ως κατωτέρω: 

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

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη 

διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας τηλεπικοινωνιακού 

υλικού Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 10/7134.0003)». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους του 

δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και τη μελέτη για «Προμήθεια 

τηλεπικοινωνιακού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2016», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/82023/30-09-2016 του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

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

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής Πρόχειρου 

Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού του 

Δήμου Ρόδου έτους 2016», προϋπολογιζόμενης αξίας 40.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ως 

κατωτέρω: 
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4. Τον προϋπολογισμό του έτους 2016 στον κωδικό 10/7134.0003, σαν «προμήθεια 

τηλεπικοινωνιακού υλικού». 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

6. Τη μελέτη της Δνσης Πληροφορικής του Δήμου μας.  

7. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

8. Την απόφαση 646/2016 του Δ.Σ. για την έγκριση της προμήθειας και της διαδικασίας. 

9. Την απόφαση 1758/2016 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

1. Τη διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 

και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για «την προμήθεια 

τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.10/7134.0003)», 

προϋπολογιζόμενης αξίας 40.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  

2. Όροι διαγωνισμού: 

2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

Ρόδος, τηλ: 22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα 09.00 πμ (ώρα λήξης 

κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

 Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

 Συνεταιρισμοί 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη 

προσφορά, με αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα 

συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, επίσης, από:  

 Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι εφόσον αναδειχθεί μειοδότης, θα 

προσκομίσει εντός δέκα(10) ημερολογιακών ημερών στην επιτροπή του 

διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα ή νόμιμα αντίγραφα από τα κάτωθι έγγραφα: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο 

και με ισχύ για το έτος 2016, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.  

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν 

εμπίπτει σε καμία περίπτωση που αναφέρεται στα άρθρα 73,74 του Ν. 4412/2016. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και 

νόμων και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί 

στα άρθρα 75,76 και 77 του Ν. 4412/2016. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και 

αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με 

αποκλειστικά δικά του έξοδα για ολόκληρη την ποσότητα ή και για επιμέρους 

παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται και ο 
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χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο 

οποίος ορίζεται αυστηρά σε τριάντα(30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, 

εκτός αν τούτη καθοριστεί διαφορετικά με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη και των δύο 

πλευρών. 

Τα ανωτέρω μπορεί να δηλώνονται σε μία ή σε περισσότερες υπεύθυνες δηλώσεις. Αν ο 

προσωρινός ανάδοχος δεν πράξει όλα τα ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις συνέπειες 

που αναφέρει ο Ν. 4412/2016. Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη μελέτη 

του διαγωνισμού.  

 

2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/12/2017. Επίσης, και η 

ισχύς της προσφοράς θα έχει λήξη στις 31/12/2017. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία 

αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 

ημερολογιακές ημέρες από την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση 

με το μειοδότη προμηθευτή η οποία θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την ημέρα της υπογραφής 

της. Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word, σε πίνακα όμοιου με 

αυτού της μελέτης του διαγωνισμού, θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο 

της οικονομικής προσφοράς. Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί 

υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη προσφορά. 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που 

διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

 Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

fax, e-mail, κτλ). 

Οι ως άνω ενδείξεις θα αναφέρονται και στους εσωτερικούς φακέλους. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό 

φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά και ειδικότερα τα 

εξής, επί ποινή αποκλεισμού: 

 Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι τοποθετημένη εντός του φακέλου του διαγωνισμού, 

ελεύθερη (χωρίς να είναι κλειστή σε κάποιο άλλο εσωτερικό φάκελο). 

 Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό 

φάκελο, με τίτλο «οικονομική προσφορά». 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές, με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων υλικών, 

συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει 

καθαρά η κάλυψη των προδιαγραφών που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού, 

κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με αντίγραφο, με τίτλο «τεχνική προσφορά».  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα 

περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.  
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Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε πίνακες ίδιους με αυτούς που περιλαμβάνονται στη 

μελέτη του διαγωνισμού. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% 

των προκηρυχθέντων υλικών, όρος που θα περιληφθεί και στη σύμβαση με το μειοδότη 

και θα περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες.  

2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2017. Η 

κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, 

εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη του διαγωνισμού. 

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για όλη την ποσότητα του 

διαγωνισμού, αλλά και για μέρος αυτής(για μία ομάδα-πίνακα).  Αν όμως έστω και ένα 

προϊόν της ομάδας-πίνακα δεν υπάρχει στην προσφορά τους, τούτη δεν θα γίνει αποδεκτή.  

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει 

αποκλεισμό του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του 

διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους 

συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων θα γίνει 

δημόσια αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του 

διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει 

κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax ή 

email με απόδειξη. 

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας, ισχύουν όλες οι ποινικές ρήτρες που 

ορίζει ο νόμος 4412/2016. 

Σαν ανώτατο διάστημα παράδοσης όλης της αιτούμενης από το Δήμο ποσότητας, ορίζονται 

οι τριάντα(30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία 

που θα υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το μειοδότη προμηθευτή, 

ανεξάρτητα αν θα την προμηθευτεί ο Δήμος με μία (1) ή περισσότερες παραγγελίες.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, 

παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας 

των υλικών. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, 

τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 

4412/2016. 

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

 σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 

3-5, 85100, Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών και ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα 

παραλαβής του φακέλου από την Υπηρεσία).  

 ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, 

μέχρι και την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, 

Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

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

ποσότητας. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων 

επιφέρει αποκλεισμό του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του 

διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους 

συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η εξέταση των φακέλων των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια 

αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού 

το αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. 

Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax ή email με 

απόδειξη. 

 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να 

δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα 
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του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε νόμιμη δαπάνη βαρύνουν το μειοδότη. Στην 

προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, περί 

δημοσίων συμβάσεων.  

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει 

και με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 

2 και 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται 

τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την οριστική 

παραλαβή των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα 

εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου 

και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου 

και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την 

συμβατική πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την 

αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν 

μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016» 

« Τε χ ν ι κ ή  Έ κθ ε σ η  2 0 1 6  

Ε ν ί σ χ υ σ η  Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ο ύ  Δ ι κ τ ύ ο υ  Δ ή μ ο υ  Ρ ό δ ο υ  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ενισχυση ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ δικτυου 

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός & τεχνικές προδιαγραφές 

Για την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, απαιτείται η 

προμήθεια και εγκατάσταση επιπλέον κεντρικών switch (managed) σε συνεργασία με μικρότερα 

(unmanaged), για την δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την αποφυγή τυχόν βλαβών.  Το 

υφιστάμενο δίκτυο δεδομένων φιλοξενεί πέντε υπό-δίκτυα (vlan - φάσματα) εκ των οποίων το 

πιο σημαντικό το ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  Η αναβάθμιση σε ταχύτητες του 1Gbps με την χρήση των 

διαχειριζόμενων switch θα αξιοποιήσει στο έπακρον την μετάπτωση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, που προς 

το παρόν θα φτάσει στα 100Mpbs καθαρή ταχύτητα download & upload αλλά θα καταστεί 

έτοιμο ώστε να υποδεχθεί τους νέους router του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) οι οποίοι θα 

είναι 1Gbps. 

Η εγκατάσταση switch με management των θυρών είναι προϋπόθεση ώστε να επιτευχθεί 

αποσυμφόρηση της άσκοπης κυκλοφορίας αλλά και να διασφαλιστεί η προστασία αυτών.  

Παράλληλα προτείνεται και η αγορά καρτών δικτύου (1Gbps) για τους χρήστες.  Η 

εγκατάσταση και παραμετροποίηση θα γίνει από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και η αύξηση της 

ταχύτητας θα φτάσει τα 1Gbps εσωτερικά.  Για την επίτευξη της σωστής εγκατάστασης και 

καλής λειτουργίας προτείνεται η αγορά καλωδίου UTP Cat5e για την αντικατάσταση της 

δομημένης καλωδίωσης και για την ζεύξη μεταξύ των switch. 

Η αναβάθμιση θα περιλαμβάνει εγκατάσταση και ρύθμιση File Server για την δημιουργία 

αντιγράφων ασφαλείας τόσο των ρυθμίσεων των διαχειριζόμενων switch αλλά και των 

δικτυακών αρχείων των Η/Υ αλλά και των αντιγράφων ασφαλείας των server της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής.  

Επίσης, για τις εξωτερικές εργασίες που αναλαμβάνει το προσωπικό της Διεύθυνσης 

πληροφορικής σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της, είναι απαραίτητη η προμήθεια φορητού 

σκληρού δίσκου για εγκαταστάσεις προγραμμάτων στις διάφορες υπηρεσίες καθώς και 

μεταφορές δεδομένων όταν δεν είναι εφικτή η μεταφορά τους με άλλο τρόπο κατάλληλο για 

μεταφορά και λειτουργία ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες. Επιπλέον, για την 

τοποθέτηση/απομάκρυνση και συντήρηση των κεραιών αλλά και άλλων ηλεκτρονικών 

συσκευών απαιτούνται τα κατάλληλα εργαλεία για διάτρηση υλικών καθώς και εγκατάσταση 
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αυτών (π.χ. διάτρηση σε τοίχο για τοποθέτηση ρολόι παρουσιών ή τοποθέτηση ιστού σε τοίχο 

για τοποθέτηση κεραίας). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 

εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών 

(39.859,96€)  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

 

Α/Α Είδος Τεμάχια 
Ενδεικτική τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

1 Η/Υ Βιομηχανικού Τύπου 1 728,00 € 728,00 € 

2 
Οθόνη για Η/Υ βιομ/κού 

τύπου (Panel PC) 
1 396,00 € 396,00 € 

3 Υλικό οδήγησης 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

 

Σύνολο προ 

ΦΠΑ 
2.624,00 € 

Σύνολο με ΦΠΑ 

(24%) 
3.253,76 € 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές με Α/Α: 

(1) Αρχιτεκτονική Τύπου Panel PC που θα αφορά την λειτουργία, την απεικόνιση και τον 

έλεγχο, την επεξεργασία δεδομένων και τις λειτουργίες ελέγχου κίνησης. Τυποποίηση 

SIMATIC IPC, ΗΜΙ IPC ή καλύτερων προδιαγραφών. Κατασκευαστής CPU Intel 

Core i3-6100 ή μεγαλύτερος Συχνότητα Επεξεργαστή 3,7 GHz ή μεγαλύτερος 

Αριθμος Threads 4, Μνήμη 4 GB DDR4, Σκληρός Δίσκος 500 GB 7200 rpm, Κουτί 

Βιομηχανικού τύπου, Κάρτα Γραφικών On Board, Οπτικά Μέσα DVD+/-RW 

SuperMulti, Δικτυακές Συνδέσεις Integrated Realtek Gigabit LAN, Θύρες Επέκτασης 2x 

3.5", 1x 5.25" & 1x MCR, Audio DTS Sound+ audio management technology, HD audio 

with Realtek ALC221 codec, Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 7 Professional 64-

bit, ή νεώτερο, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι Ναι, Πιστοποιήσεις CE, ISO κατασκευής. 

(2) Panel display ή Οθόνη για Panel PC, LED, Ευκρίνεια Full HD, Διαγώνιος Οθόνης 

22", Μέγιστη Ανάλυση 1920 x 1080, Aspect Ratio 16:9, Φωτεινότητα 200cd/㎡, 

Λόγος Αντίθεσης 5.000.000:1, Γωνία Θέασης 90° / 65°, Χρόνος Απόκρισης 5 ms, 

Υποστήριξη χρώματος 16.7 million colours, Είσοδοι Σύνδεσης 1 x D-Sub, 

Digital/Analog για σύνδεση, στο interface του Panel PC. Εγγύηση 2 έτη, Πληκτρολόγιο 

Μεμβράνης Εφόσον απαιτείται για IPC αρχιτεκτονική. 

(3) Υλικό οδήγησης Hardware Module Γεφυροπλάστιγγα DT3500, Λειτουργία Μετρήσεις από 

DT3500 και καταχώρησή τους στον τερματικό σταθμό. Συνδεσιμότητα  Ειδικό module 

(γέφυρα ) για επικοινωνία με την οικονομική εφαρμογή Egritos  Group – Συνεργασία Α.Ε. 

Έξτρα δυνατότητες: Εξαγωγή σε csv ή SQL server. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

 

A/A Είδος Τεμάχια Ενδεικτική 

Τιμή Μονάδας 

Σύνολο 

1 Switch Gbit Managed 48port 4 665,00€ 2.660,00€ 

2 Switch Gbit Unmanaged 24port 11 120,00€ 1.320,00€ 

3 Access Point 65 120,00€ 7.800,00€ 

4 Outdoor Antenna 130 12,00€ 1.560,00€ 

5 Access Point (Κατευθυντικής Κεραίας) 10 95,00€ 950,00€ 
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6 Hotspot Router 10 60,00€ 600,00€ 

7 Patch Panel 48port 10 90,00€ 900,00€ 

8 Μεταλλικός Ιστός Κεραίας 20 8,00€ 160,00€ 

9 Βάση Στήριξης Ιστού 9 16,00€ 144,00€ 

10 File Server 8Tb 1 880,00€ 880,00€ 

11 Τροφοδοτικό Πάγκου 1 265,00€ 265,00€ 

12 Ηλεκτρονικό Πολύμετρο 2 37,00€ 74,00€ 

13 Φορτιστής Μπαταριών 1 18,00€ 18,00€ 

14 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες ΑΑ 

(ΣΕΤ 2τεμ.) 

4 5,00€ 20,00€ 

15 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες ΑΑΑ 

(ΣΕΤ 4τεμ.) 

6 4,50€ 27,00€ 

16 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες 9V 4 5,00€ 20,00€ 

17 Τηλεφωνικό Καλώδιο 100 0,15€ 15,00€ 

18 Μούφα RJ45  30 6,50€ 195,00€ 

19 Μούφα RJ11 16 0,50€ 8,00€ 

20 Κλίπ Καλωδίων RJ45 (κουτί των 

50τεμ.)  

6 5,00€ 30,00€ 

21 Κλίπ Καλωδίων RJ45 (κουτί των 

10τεμ.) 

11 9,00€ 99,00€ 

22 Κλίπ Καλωδίων RJ11 50 0,10€ 5,00€ 

23 Σκληρός Δίσκος 2.5” ιντσών  1 120,00€ 120,00€ 

24 Θήκη Σκληρού Δίσκου 2.5” ιντσών 1 60,00€ 60,00€ 

25 Εργαλειοθήκη  1 90,00€ 90,00€ 

26 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 1 330,00€ 330,00€ 

27 Εργαλεία χειρός (σετ) 1 55,00€ 55,00€ 

28 Εργαλειοθήκη Σετ με εργαλεία 1 90,00€ 90,00€ 

29 Φορητός Η/Υ 1 900,00€ 900,00€ 

30 Σταθεροποιητές 17 50,00€ 850,00€ 

31 File Server 4Tb 1 315,00€ 315,00€ 

32 Έγχρωμος εκτυπωτής Laser 1 450,00€ 450,00€ 

33 Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα Laser 1 295,20€ 295,20€ 

     

 Σύνολο προ 

ΦΠΑ 

17.181,61€ 

 Σύνολο με ΦΠΑ 21.305,20€ 

 

Τεχνικές προδιαγραφές με Α/Α: 

 

(1) Small Business 1Gigabit Managed Switch (48 ports+ 2Gbit ports)με υποστήριξη 802.1q 

VLANs 

(2) Switch 24 θέσεων Gigabit - Σύνδεση LAN: 10/100/1000 Mbps σε όλες τις πόρτες. 

(3) Access Point-Repeater Outdoor με ταυτόχρονη εκπομπή στα πρότυπα 802.11a, 802.11b 

και 802.11g, και υποστήριξη τοποθέτησης κεραίας omni, συνοδευόμενο με κατάλληλο 

power injector για PoE τροφοδοσία ρεύματος. 

(4) Κεραία Omnidirectional, Εξωτερικής τοποθέτησης, Τύπος Σύνδεσης SMA, Συχνότητα 

2,4GHz – 2,5GHz, Μέγιστη Ισχύ 4 dBi 

(5) Access Point-Repeater Outdoor με ταυτόχρονη εκπομπή στα πρότυπα 802.11a, 802.11b 

και 802.11g, και κεραία τύπου panel (κατευθυντική), συνοδευόμενο με κατάλληλο 

power injector για PoE τροφοδοσία ρεύματος. 

(6) Router Κατηγορίας Level4 με δυνατότητα Hotspot (ταυτόχρονης σύνδεσης έως 200 

χρηστών), συμβατό με περιβάλλον SOHO, Αρχιτεκτονική MIPS-BE,  5 x 10/100 

ethernet ports, δυνατότητα σύνδεσης PoE συνοδευόμενο με κατάλληλο power injector,  
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(7) Patch Panel 48port UTP Cat 6 για τοποθέτηση σε rack 19”  

(8) Ιστός μεταλλικός γαλβανιζέ Φ38 x0,9 mm 140cm 

(9) Βάση στήριξης ιστού "V" 15cm SET 

(10) Nas File Server 8 TB με υποστήριξη RAID 0/1/5/10, Συνδεσιμότητα  2 x Gigabit 

Ethernet, 2 x υποδοχές τροφοδοσίας (DC in), 2 x USB 3.0 θύρες επέκτασης, Cloud 

υπηρεσίες, δυνατότητα ως FTP server  

(11) Τροφοδοτικό πάγκου διπλής εξόδου 2x5A 30V με ψηφιακή οθόνη LED, με προστασία 

υπερτάσεων, έξοδο σταθερού ρεύματος & σταθερής τάσης, ανεξάρτητες έξοδοι 

ρυθμιζόμενες πλήρως στις τιμές τάσης & έντασης, δυνατότητα λειτουργίας 16 ωρών 

συνεχόμενης λειτουργίας σε πλήρες φορτίο, χαμηλής κυμάτωσης τάσης & θορύβου. Να 

είναι πλήρως εξοπλισμένος με τα παρελκόμενά του (ακροδέκτες κτλ) 

(12) Πολύμετρο και ελεγκτής καλωδίων. Με δυνατότητα να ελέγχει καλώδια USB, 

RJ45,RJ11,  R: 20ΜΩ(Κλ 6) DCV: 1000V(Κλ5) ACV: 1000V (Κλ4) ACA: 10A (Κλ2) 

DCA: 10A (Κλ3), δυνατότητα ελέγχου διόδων ημιαγωγών και συνέχειας, φωτισμός 

οθόνης. 

(13) Φορτιστής Μπαταριών για ταυτόχρονη φόρτιση D/C/AA/AAA/9V μπαταριών. 

(14) Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑ, Ni-MH, Χωρητικότητα: 800 mAh, 1.2 V. Το σετ 

περιλαμβάνει 2 μπαταρίες. 

(15) Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ, Ni-MH, Χωρητικότητα: 800 mAh, 1.2 V. Το σετ 

περιλαμβάνει 4 μπαταρίες. 

(16) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 9V  Ni-MH, Χωρητικότητα: 280 mAh. 

(17) Τηλεφωνικό καλώδιο 4 αγωγών, άσπρο, πλακέ 

(18) Ζεύκτης (μούφα) RJ45 8P/C 1:1 UTP Cat 6  

(19) Ζεύκτης (μούφα) RJ11 6P/4C  

(20) Κλίπ καλωδίου δικτύου RJ45 Cat5 (κουτί των 50τεμ.) 

(21) Κλίπ καλωδίου δικτύου RJ45 Cat6 (κουτί των 10τεμ.) 

(22) Κλίπ τηλεφωνικού καλωδίου RJ11 

(23) Σκληρός Δίσκος τύπου SSD 2.5”, SATA 3, χωρητικότητας 250GB, ταχύτητα 

ανάγνωσης/εγγραφής πάνω από 500MB/s 

(24) Θήκη σκληρού δίσκου 2.5”, κατάλληλη για SATA 3, Αδιάβροχη, θύρα σύνδεσης USB3 

(25) Εργαλειοθήκη αποτελούμενη από 2 κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι να έχει τουλάχιστον 

τις διαστάσεις Υ 17,5cm x Φ 43cm x Β 31cm δίχως χωρίσματα. Το δεύτερο κομμάτι να 

έχει συρτάρια και κατάλληλα χωρίσματα για μικρά εξαρτήματα και αξεσουάρ και 

διαστάσεις τουλάχιστον Υ 16cm x Φ 43cm x Β 31cm 

(26) Σετ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο επαναφορτιζόμενο, με δυνατότητα διάτρησης σε 

ξύλο, μέταλλο και δομικά υλικά, στοιχεία λειτουργίας/φόρτισης στα 12Volt & 2.0Ah 

τουλάχιστον, με τσάντα μεταφοράς και 2 μπαταρίες.  

(27) Σετ γερμανοπολύγωνα 18τεμ. με εύρος εργαλείων από το νούμερο 6 ως το 24, σε 

κασετίνα ή τσάντα μεταφοράς. 

(28) Εργαλειοθήκη βαλίτσα σετ των 29 εργαλείων και άνω, που να περιέχει καστάνια 

MicroTough 1/2”, 3 προεκτάσεις: 250, 150 & 75 mm, 1 λαβή Τ, 1 άρθρωση, 1 

προσαρμογέα 3/8”, 21 καρυδάκια: 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 26, 28, 29, 30 και 32 mm. 

(29) Φορητός Η/Υ με ελάχιστα χαρακτηριστικά 1) Επεξεργαστής τουλάχιστον 4 πυρήνων 

στα 2.20GHz και άνω, οθόνη 15.6” Full HD και ανάλυση 1920 x 1080, μνήμη RAM 

DDR3@1600MHz από 8GB και άνω, σκληρό δίσκο SSD 256GB, κάρτα γραφικών 

αυτόνομη από 1GB και άνω, θύρα Ethernet 10/100/1000BASE-T, ασύρματη κάρτα 

δικτύου (802.11a/b/g/n/ac), διασυνδέσεις: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 

Memory Card Reader (SD, SDHC, SDΧC, MultiMedia Card), 1 x RJ-45, microphone 

in/headphone out, 1 x Web Camera και ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1 x DC-in, 

Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 10 64bit Ελληνικά. 
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(30) Αυτόματος ρυθμιστής AC τάσης εξόδου (AVR) και σταθεροποιητής τάσης, με ισχύ 

εξόδου 800VA(480W),να έχει τουλάχιστον 2 εξόδους τύπου Σούκο και οι μέγιστες 

διαστάσεις να μην ξεπερνούν τα 130 x 140 x 123 χιλιοστά. 

(31) File Server 4Tb NAS, 2 x 3.5" SATA II HDD, Supported RAID Levels JBOD, 0, 1, 

Εξωτερική υποδοχή σύνδεσης Ethernet 10/100/1000 Mbps, 1 x USB 2.0 

(32) Έγχρωμος εκτυπωτής laser A4, δυνατότητα σύνδεσης USB & Ethernet (όλα τα 

πρωτόκολλα σύνδεσης και ασφάλειας), ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 25ppm για 

έγχρωμες και ασπρόμαυρες εκτυπώσεις, Ανάλυση τουλάχιστον 600x600dpi, συμβατό 

με όλα τα λειτουργικά της Microsoft, δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης (αυτόματη). 

(33) Πολυμηχάνημα Ασπρόμαυρο Laser A4 Δικτυακό, μνήμη 128MB, ανάλυση σάρωσης 

οπτική μέχρι 4800 x 4800 dpi, ταχύτητα εκτύπωσης 28 σελ/λεπτό, σύνδεση USB, 

μηνιαίος κύκλος εργασιών 12.000 σελίδες, τροφοδότη 250 φύλλων, επιπλέον 

χαρακτηριστικά: ADF, Duplex, fax, εγγύηση 1 χρόνο.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ TEMΑΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (με 

φπα) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(με φπα) 

            

1 ΜΗΤΡΙΚΗ 1150 SOCKET 1150 30 70 2.100 

2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CORE i3 30 150 4.500 

3 ΜΝΗΜΗ DDR3 DDR3/1600/4GB 30 24    720 

4 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 550W 50 36 1.800 

5 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI GIGABIT 15 17   255 

6 ΣΚΛHΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 3,5" 500GB 50 57 2.850 

7 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 1GB DDR3 PCI-E 10 45   450 

8 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/800/2GB 20 30   600 

9 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/667/2GB 20 27   540 

10 ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
MICRO ATX , 

ATX 
10 30   300 

11 ΜΗΤΡΙΚΗ 1155 SOCKET 1155 1 70    70 

12 DVD-RW DRIVE SATA 5,25" 30 18   540 

13 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ USB 3 20    60 

14 ΨΥΚΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 1155/1150/775 2 15    30 

15 ΚΑΡΤΑ USB PCI-E PCI-E USB3 3 20    60 

16 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BIOS 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
CR2032 - 3V 10 

0,5     5 

17 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ DVI TO RGB DVI TO RGB 15 5    75 

18 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 80mm 12 8    96 

19 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 120mm 20 10   200 

20 
USB DVD-RW DRIVE 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

USB3 - USB2 - 

SLIM 
1 

50    50 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με φπα) 15.301 
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ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

(1)ΜΗΤΡΙΚΗ 1150: 

  Τοποθέτηση: mATX Form Factor 24.4 cm x 17.8 cm. 

  Υποδοχή CPU: LGA1150 Haswell. 

  Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: 4th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron 

Processors, Supports Intel 22 nm CPU, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0. 

  Chipset: Intel  

  Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1 x PCIe x16 (x16 mode). 

  Υποδοχές Μνήμης: 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-

buffered Memory, Dual Channel Memory Architecture . 

  Υποστήριξη Δίσκων: 2 x SATA 6Gb/s ports, 2 x SATA 3Gb/s ports. 

  Εσωτερικές Συνδέσεις: 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s), 1 

x TPM header, 1 x COM port(s) connector(s), 2 x SATA 6Gb/s connector(s) 2 x SATA 3Gb/s 

connector(s), 1 x CPU Fan connector(s), 1 x Chassis Fan connector(s), 1 x 24-pin EATX Power 

connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) 

(AAFP), 1 x Internal speaker connector(s), 1 x System panel(s), 1 x Clear CMOS jumper(s), 2 x 

PCIe 2.0 x1, 1 x PCI. 

  Εξωτερικές Συνδέσεις: 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x DVI-D, 1 x 

D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x Parallel port(s), 1 x Audio 

jack(s) 

  On-Board Συσκευές:  

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών: Integrated Graphics Processor, Multi-VGA output support: 

DVI/RGB ports, Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz, Supports RGB with 

max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz, Maximum shared memory of 1024 MB.  

Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου: 1 x Gigabit LAN Controller.  

Ενσωματωμένη κάρτα ήχου: 8-Channel High Definition Audio CODEC. 

 (2)ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ   i3: 

  Τύπος: LGA 1150. 

  Πυρήνες: Dual-Core. 

  Threads: 4. 

  Συχνότητα: 3.7GHz. 

  L3 Cache: 3MB. 

  Τεχνολογία: 22 nm. 

  Ενσωματωμένα γραφικά: Intel HD Graphics 4400. 

  Τροφοδοσία: 54W. 

(3)MNHMH RAM DDR3/1600: 

  Μέγεθος μνήμης: 4GB. 

  Τύπος Μνήμης: DDR3 1600MHZ PC3-12800. 

  Ταχύτητα Διαύλου: 1600MHz. 

  Cas Latency: 11. 

  Τάση λειτουργίας: 1.5V. 

(4)ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 550W: 

   ATX Power Supply. 

- 550 Watt. 

- Ανεμιστήρας χαμηλού θορύβου: 12cm. 

- Διακόπτης On/Off. 

- Διαστάσεις: 235x170x95 mm. 

  Καλώδια και συνδέσεις: 
- 1x Motherboard 20+4pin. 

- 1x 12V 4+4pin. 
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- 2x IDE 4 pin (Hdd) (Molex). 

- 1x PCI-E 6+2 pin. 

- 6x Sata. 

 

(5)ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI GIGABIT: 

  Πρωτόκολλα: IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-Tx, 

IEEE 802.3ab 1000Base-T. CSMA/CD. 

  Δίαυλος: 32-bit 33/66MHz PCI Bus. 

  Θύρες: 1 x 10M/100M/1000M STP/UTP. 

  Υποστηριζόμενα λειτουργικά: Windows XP, Vista, 7, 8, 10  

 

(6)ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 3.5” 500GB: 

  Χωρητικότητα: 500 GByte. 

  Ταχύτητα περιστροφής: 7200RPM. 

  Μνήμη Buffer: 32ΜΒ. 

  Μεταφορά δεδομένων: 6 Gb/s (Max). 

  Seek Time: Ανάγνωση 0. 5ms, Εγγραφή 0.6 ms 

  Σύνδεση: SATA 3. 

  Διαστάσεις: 147 x 26,1 x 101,6 mm. 

(7)ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 1GB DDR3 PCI-E: 

  Μνήμη: 1024 MB, 64 bit DDR3 

  Συχνότητα μηχανής: 520 MHz 

  Συχνότητα μνήμης: 1200 MHz 

  Συνδεσιμότητα: DVI-I, HDMI, VGA 

 

(8) MNHMH DDR2/800/2GB 

  Τύπος: DDR 2 

  Τάση λειτουργίας: 1.8V 

  Speed Spec: PC6400 

  Συχνότητα λειτουργίας: 800MHz 

  Μέγεθος: 2GB  

 

(9) MNHMH DDR2/667/2GB 

  Τύπος: DDR2 

  Τάση λειτουργίας: 1.8V 

  Speed Spec: PC2-5300 

  Συχνότητα λειτουργίας: 667MHz 

  Μέγεθος: 2GB 

 

(10) ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

  Χρώμα: Μαύρο. 

  Υποστηριζόμενες Μητρικές: Micro ATX, ATX. 

  Θέσεις Περιφερειακών: 2 συσκευές 5,25'' (εξωτερικά), 1 συσκευή 3,5'' (εξωτερικά) και 5 

συσκευές 3,5'' (εσωτερικά). 

  Θέσεις Ανεμιστήρων: 1x 120mm (μπροστά), 1x 120mm (πίσω), και 1x 80mm (πλάγια). 

  Θύρες Επικοινωνίας: 1 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0, HD ήχου. (μπροστά). 

 

(11) ΜΗΤΡΙΚΗ 1155 

  Υποδοχή CPU: Socket 1155. 

  Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Socket 1155 για 3ης γενιάς i7/i5/i3/Pentium/Celeron και 

υποστήριξη επεξεργαστών 22nm και 32nm. 

  Θύρες Επέκτασεις: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1. 
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  Υποδοχές Μνήμης: 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-

buffered Memory, Dual Channel Memory Architecture . 

  Υποστήριξη Δίσκων: 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue. 

  Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x 

D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 2.0, 1 x DVI, 3 x Audio jack(s). 

  Εσωτερικές Συνδέσεις: 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s), 4 

x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 1 x Chassis Fan connector(s) (4 

-pin), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front 

panel connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP), 1 x Internal speaker 

connector(s), 1 x Clear CMOS jumper(s). 

  On-Board Συσκευές:  

Κάρτα γραφικών: Integrated Graphics Processor με μέγιστη μνήμη εως 1024 MB. 

Κάρτα δικτύου: 1 x Gigabit LAN Controller(s). 

Κάρτα ήχου: High Definition Audio CODEC. 

 

(12) DVD-RW DRIVE 

  Διαστάσεις:  5,25'' 

  Χρώμα: Μαύρο. 

  Σύνδεση: SATA. 

  Ανάγνωση – Εγγραφή: CD - DVD. 

  Συμβατότητα: Windows 10 / 8 / 7 / XP  

 

(13) ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ USB2.0 

  USB διασύνδεση υπολογιστών 

  Έξοδος για σύνδεση με ακουστικά ή ηχεία (Audio jack(s). 

  Line-in για εγγραφές από εξωτερικές πηγές ήχου (κασέτα, CD, DVD, κάρτες ήχου, κ.λπ.) 

  Είσοδος μικροφώνου. 

(14) ΨΥΚΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 

  Συμβατές Μητρικές : 

   1155/1156 (82W or lower): Core i7, Core i5, Core i3. 

  1150 (82W or lower): Core i7, Core i5 Core i3. 

  775 (82W or lower): Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Dual Core, Pentium D.  

  Μέγεθος Fan: 92mm. 

  Θόρυβος ανεμιστήρα: 24dBA or lower 
 

(15) ΚΑΡΤΑ USB3 PCI-E 

  Σύνδεση: Εσωτερική σε PCI-E Express x1, revision 2.0 (5 Gbit/s). 

  Αριθμός Θυρών: Εξωτερικές: 2 x USB 3.0 συμβατές και με USB 2.0. 

  USB data transfer rate: έως 5000 Mbit/s. 

  Τροφοδοσία: Κάθε USB 3.0 θύρα έχει +5 V / 900 mA power output. 4pin power connector 

για επιπλέον τροφοδοσία από το σύστημα. 

  Υποστηριζόμενα λειτουργικά: Win XP/Vista/7/8/10 (32-/64-bit). 

(16) ΜΠΑΤΑΡΙΑ CMOS 

  Τύπος: Μπαταρία κουμπί διαμέτρου 20mm 

  Σύστημα :  Lithium 

  Τάση: 3V 

  Χωρητικότητα: 200 mAh 

  Κωδικός: CR2032 

(17) ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ DVI TO RGB  

  Τύπος: DVI 12+5 pin Αρσενικό σε VGA 15 pin Θηλυκό. 
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(18) ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 80mm 

  Διαστάσεις ανεμιστήρα:80 x 80 x 25 mm. 

  Ονομαστική τάση: 12V DC. 

  Ονομαστικό ρεύμα: 0.13A (max 0.26A). 

  Ισχύς: 1,56W(max 3.12W). 

  Μήκος καλωδίου: 30 cm. 

  Ονομαστική Ταχύτητα: 600-2000(+/-10%)RPM. 

  Επίπεδο θορύβου: 9 - 20 dBA. 

  Σύνδεση: 4 pin (PWM). 

 

 (19) ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 120mm 

  Διαστάσεις ανεμιστήρα:120 x 120 x 25 mm. 

  Ονομαστική τάση: 12V DC. 

  Ονομαστικό ρεύμα: 0.18A (max 0.26A). 

  Μήκος καλωδίου: 30cm. 

  Ονομαστική Ταχύτητα: 800-1500(+/-10%)RPM. 

  Επίπεδο θορύβου: 9 - 20 dBA. 

  Σύνδεση: 4 pin (PWM). 

 

(20) USB DVD-RW DRIVE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

  Σύνδεση: USB 2.0  -  USB 3.0 

  Υποστηριζόμενα μέσα: Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-

ROM/XA, Multi-session CD, DVD Video. 

   Συμβατότητα: Microsoft Windows 7 , 8.1 , 10 . 

  Λειτουργία:  Ανάγνωση – Εγγραφή». 

 

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 325/2016 (ΑΔΑ:6ΠΗΟΩ1Ρ-ΧΙΒ), η οποία συνοδεύεται από τις 

προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις 

στους σχετικούς Κ.Α., που έχουν 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 5
ο 
                                                             Απόφ. 399/2016  (Α.Δ.Α: 6ΠΠ0Ω1Ρ-ΕΦΙ)   

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού της «Προμήθειας κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Καμείρου Δήμου Ρόδου, έτους 

2016» 

 (Εισήγηση Τμήματος  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 

2/83408/5-10-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, 

της Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/83408/05.10.2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη 

και προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου, πρόχειρου, 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Καμείρου Δήμου 

Ρόδου, έτους 2016»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. (κωδ. 

20/7131.0007.0003), ως κάτωθι: 

  

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2016 
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     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη 

διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας κάδων απορριμμάτων 

δε Καμείρου Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 20/7131.0007.0003).» 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

 Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 

2/83408/05-10-2016  

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 

22 του Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 20/7131.0007.0003, σαν «προμήθεια 

κάδων απορριμμάτων δε Καμείρου». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής Πρόχειρου, 

Δημόσιου, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων ΔΕ 

Καμείρου Δήμου Ρόδου έτους 2016», προϋπολογιζόμενης αξίας 60.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ως 

κατωτέρω: 

 

1. Διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για  «την προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων στη δε Καμείρου του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.20/7131.0007.0003)», 

προϋπολογιζόμενης αξίας 60.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  

2. Όροι διαγωνισμού: 

2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

Ρόδος, τηλ: 22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα 09.00 πμ (ώρα λήξης 

κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

 Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

 Συνεταιρισμοί 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη 

προσφορά, με αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα 

συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, επίσης, από:  

 Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι εφόσον αναδειχθεί μειοδότης, θα 

προσκομίσει εντός δέκα(10) ημερολογιακών ημερών στην επιτροπή του διαγωνισμού 

όλα τα πρωτότυπα ή νόμιμα αντίγραφα από τα κάτωθι έγγραφα: 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο και 

με ισχύ για το έτος 2016, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.  

7. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν 

εμπίπτει σε καμία περίπτωση που αναφέρεται στα άρθρα 73,74 του Ν. 4412/2016. 
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8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και 

νόμων και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί στα 

άρθρα 75,76 και 77 του Ν. 4412/2016. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και 

αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με 

αποκλειστικά δικά του έξοδα για ολόκληρη την ποσότητα ή και για επιμέρους 

παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται και ο χρόνος 

ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος 

ορίζεται αυστηρά σε είκοσι(20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν 

τούτη καθοριστεί διαφορετικά με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών. 

Τα ανωτέρω μπορεί να δηλώνονται σε μία ή σε περισσότερες υπεύθυνες δηλώσεις. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν πράξει όλα τα ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις 

συνέπειες που αναφέρει ο Ν. 4412/2016. Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη 

μελέτη του διαγωνισμού.  

2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/12/2017. Επίσης, και η ισχύς 

της προσφοράς θα έχει λήξη στις 31/12/2017. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή 

στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 ημερολογιακές 

ημέρες από την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη 

προμηθευτή η οποία θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την ημέρα της υπογραφής της. Η 

οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word, σε πίνακα όμοιου με αυτού της 

μελέτης του διαγωνισμού, θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς. Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από 

την Υπηρεσία η έγγραφη προσφορά. 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που 

διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

 Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

Οι ως άνω ενδείξεις θα αναφέρονται και στους εσωτερικούς φακέλους. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής, επί 

ποινή αποκλεισμού: 

 Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι τοποθετημένη εντός του φακέλου του 

διαγωνισμού, ελεύθερη (χωρίς να είναι κλειστή σε κάποιο άλλο εσωτερικό 

φάκελο). 

 Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε 

εσωτερικό φάκελο, με τίτλο «οικονομική προσφορά». 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές, με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων υλικών, 

συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα 

προκύπτει καθαρά η κάλυψη των προδιαγραφών που έχουν τεθεί στη μελέτη του 

διαγωνισμού, κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με αντίγραφο, με τίτλο «τεχνική 

προσφορά».  
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 
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συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα 

περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε πίνακα ίδιο με αυτόν που περιλαμβάνεται στη μελέτη 

του διαγωνισμού. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των 

προκηρυχθέντων υλικών, όρος που θα περιληφθεί και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα 

περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες.  
2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2017. Η 

κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, 

εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες 

προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο και αποκλειστικά για το σύνολο της 

προμήθειας. Αν έστω και ένα προϊόν δεν υπάρχει στην προσφορά τους, τούτη δεν θα γίνει 

αποδεκτή.  

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει 

αποκλεισμό του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε 

αυτόν. Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά 

το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα 

εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε 

πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax ή email με απόδειξη. 

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας, ισχύουν όλες οι ποινικές ρήτρες που ορίζει 

ο νόμος 4412/2016. 

Σαν ανώτατο διάστημα παράδοσης όλης της αιτούμενης από το Δήμο ποσότητας, ορίζονται 

οι είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία που 

θα υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το μειοδότη προμηθευτή, ανεξάρτητα 

αν θα την προμηθευτεί ο Δήμος με μία(1) ή περισσότερες παραγγελίες.  
Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν 

προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016. 

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

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

5, 85100, Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών και ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής 

του φακέλου από την Υπηρεσία).  

 ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι 

και την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, 

Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

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

ποσότητας. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων 

επιφέρει αποκλεισμό του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του 

διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους 

συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η εξέταση των φακέλων των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια 

αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το 

αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. 

Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με απόδειξη. 

 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να 

δημοσιευτεί σε μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε νόμιμη δαπάνη βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη 

δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, περί δημοσίων συμβάσεων.  

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει 

και με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 

και 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται 

τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή 
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των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για 

το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 

υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή 

της προμήθειας. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της 

σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια : 

 Τριάντα  (30) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100,00 λίτρων 

 Διακοσίων πέντε (205) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 770,00 λίτρων  

 Είκοσι (20) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660,00 λίτρων 

 Εξήντα δύο (62) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240,00 λίτρων  

Οι προαναφερόμενοι κάδοι θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε μηχανικές καταπονήσεις (κτυπήματα, 

κρούσεις, πτώσεις), επιδράσεις περιβάλλοντος (ήλιος, βροχή, γενικά καιρικές συνθήκες), χημικές 

μεταβολές-αντιδράσεις και να εξασφαλίζουν υγιεινή και στεγανή αποθήκευση των οικιακών 

στερεών αποβλήτων. 

Τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται οι πλαστικοί κάδοι (κυρίως σώμα, καπάκι) θα είναι 

κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μονομπλόκ ή πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και 

προερχόμενα από συμπαγή χύτευση της πλαστικής ύλης υπό πίεση. Πρέπει επίσης οι εσωτερικές 

και οι εξωτερικές τους επιφάνειες να είναι λείες και χωρίς καμία ρωγμή. Το καπάκι πρέπει να 

στηρίζεται πάνω στο κυρίως σώμα και να καλύπτει όλο το άνοιγμα, έτσι ώστε να μην εισχωρεί 

μέσα στον κάδο το νερό της βροχής. 

Οι κάδοι πρέπει να είναι τροχήλατοι, για την εύκολη μεταφορά και το άδειασμα τους από το 

προσωπικό καθαριότητας του Δήμου. Ο μηχανισμός κίνησης τους πρέπει να είναι υψηλής 

αντοχής. Επίσης πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να αγκιστρώνονται, να ανυψώνονται και 

να ανατρέπονται εύκολα στα οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 59.991,20 € με Φ.Π.Α. 24%.  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

Αντικείμενο προμήθειας 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια: 

 Τριάντα  (30) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100,00 λίτρων 

 Διακοσίων πέντε (205) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 770,00 λίτρων  

 Είκοσι (20) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660,00 λίτρων 

 Εξήντα δύο (62) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240,00 λίτρων  

Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από το Ν.4412/2016. 

Γενικά χαρακτηριστικά - περιγραφή 

Οι προς προμήθεια κάδοι θα πρέπει να έχουν τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά που να 

είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  1100 ΛΙΤΡΩΝ  

Οι  κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής,  και να  ακολουθούν τα 

ευρωπαϊκά  STANDARTS ΕΝ 840-2, 5, 6  και να είναι ικανοί να δεχθούν σύμμεικτα απορρίμματα 

. 

Η χωρητικότητα του κάδου  πρέπει να  είναι  1100  λίτρα (+5%) 

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το 

κυρίως σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε  

να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 
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Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει  δύο 

κυλινδροειδείς σωλήνες για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του 

απορριμματοφόρου (βραχίονες). Θα πρέπει να  είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό 

σύστημα τύπου κτένας. 

Ο κάδος επίσης θα πρέπει να  φέρει τις απαραίτητες  χειρολαβές κατάλληλης διατομής και 

ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 

Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα συμπεριλαμβανόμενων των 

βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π).  

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 

υπό πίεση (INJECTION) από  πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με  ειδικούς σταθεροποιητές 

έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από  πρωτογενές υλικό.  

Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 

κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόμενο  να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 

Το βάρος του κάδου  πρέπει να είναι 50,00-55,00 κιλά και το πάχος του σώματος 6,00 χιλιοστά. 

Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης 

κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου περίπου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί 

κατακόρυφο άξονα κατά 360
ο
 έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα 

χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. 

Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και 

συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής 

να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο 

τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι . 

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή των 

υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό καπάκι  και να  

έχει απόλυτη στεγανότητα. 

Επί ποινή αποκλεισμού το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά μέσω 

πλαστικών ανθεκτικών μεντεσέδων που είναι ενσωματωμένοι στον κορμό με ειδικές βίδες και 

αυτό δίνει την δυνατότητα σε περίπτωση σπασίματος του μεντεσέ να μπορεί να αντικατασταθεί 

χωρίς να αχρηστευθεί ο κάδος. Να ανοίγει και  να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των 

απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και 

χτυπήματα. 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 

σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. 

Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και 

να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και 

την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του 

πλυντηρίου κάδων. 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο 

τμήμα του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα 

εξής: 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου. 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  770 ΛΙΤΡΩΝ  

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα 

STANDARDS ΕN 840-2/5/6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά 

υλικά. 

Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 770 λίτρα (+5%) 
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Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το 

κυρίως σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να 

αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα 

στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον 

μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά 

ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου 

κτένας. 

Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την 

εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 

Όλα τα πλαστικά τμήματα που πρέπει να είναι  μονομπλόκ (κυρίως σώμα, κ.λ.π) των κάδων 

αυτών πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με  συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού 

(πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με 

ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 

κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 

Το βάρος του κάδου  θα είναι 40-47 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 χιλιοστά. 

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης 

κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί 

κατακόρυφο άξονα κατά 360 έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί 

να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. 

Ο κάθε τροχός να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και να συνδέεται 

με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται 

τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δύο 

τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα με το πόδι.  

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα για την 

εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό 

καπάκι και έχει απόλυτη στεγανότητα. 

Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς "πείρους", να ανοίγει και  

να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη 

κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 

σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και χτένας. 

Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και 

να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και 

την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του 

πλυντηρίου κάδων. 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο 

τμήμα του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα 

εξής : 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου. 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  660 ΛΙΤΡΩΝ  

Θα είναι τροχήλατοι , χωρητικότητας τουλάχιστον 660 λίτρων (+5%) κατάλληλοι να μπορούν 

ανυψωθούν από σύγχρονο ανυψωτικό μηχανισμό με διεθνείς προδιαγραφές ο οποίος θα είναι 

προσαρμοσμένος στα απορριμματοφόρα αυτ/τα, θα είναι μεγάλης αντοχής κατασκευασμένοι 

κατάλληλα για ασφαλή και υγιεινή αποθήκευση οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων. Θα 

ακολουθούν τα STANDARDS EN 840-2/5/6 και θα αποτελούνται από: 
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Το κυρίως σώμα (κορμό) που θα είναι κατασκευασμένο και ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μπορεί 

να ανυψωθεί ο κάδος από συγχρόνους ανυψωτικούς μηχανισμούς χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 

παραμόρφωσης των πλευρικών τοιχωμάτων του τα οποία θα πρέπει ως εκ τούτου θα πρέπει να 

είναι ειδικά ενισχυμένα. Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους 

θα είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση 

του κάδου από το μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με 

το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωσή του και με το ανυψωτικό 

μηχανισμό τύπου κτένας.  

Το σκέπασμα (καπάκι) θα είναι πλαστικό επίπεδο και θα συνδέεσαι στον κορμό του κάδου με δυο 

ειδικά έδρανα στήριξης στα πλευρικά τοιχώματα του κάδου ώστε να ανοίγει και να κλείνει εύκολα 

για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Θα πρέπει να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να 

αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.  

Οπή καθαρισμού που θα βρίσκεται στον πυθμένα του κάδου για την εκροή των υγρών μετά τον 

καθαρισμό του κάδου. Η οπή θα πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να έχει απόλυτη 

στεγανότητα. 

Το γέμισμα του κάδου με απορρίμματα θα γίνεται απλά, πρακτικά και κατά το δυνατόν αθόρυβα 

με το άνοιγμα του καπακιού, από ειδικά διαμορφωμένες, ενισχυμένες πάνω σ' αυτό εύχρηστες 

χειρολαβές. 

Οι κάδοι θα είναι εφοδιασμένοι, για άνετο και εύκολο χειρισμό κατά την τροχήλατη μετακίνηση 

τους, με χειρολαβές στον κυρίως κορμό τους κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης. 

Το στόμιο στο κάτω μέρος θα είναι ερμητικά κλειστό με πλαστική η μεταλλική τάπα. 

Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό πρωτογενές υλικό, κατάλληλα διαμορφωμένο 

με νευρώσεις και  με ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου, που θα εγγυάται μεγάλη 

ανθεκτικότητα και σταθερότητα στους κάδους .  Οι κάδοι θα είναι ειδικά μελετημένοι στο σχήμα, 

στις διαστάσεις, στο μέγεθος, στο βάρος και κατασκευασμένοι πάνω σε διεθνή αναγνωρισμένα 

ΣΤΑΝΤΑΡ έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σύστημα μηχανικής αποκομιδής και να 

ανυψωθούν από ειδικές υποδοχές, από συγχρόνους ανυψωτικούς μηχανισμούς. 

Θα διαθέτουν τέσσερις ανεξάρτητους, κατάλληλης διαμέτρου αθόρυβους και μεγάλης αντοχής 

τροχούς, από συμπαγές ελαστικό άριστης ποιότητας, που θα είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση τους. 

Κάθε τροχός θα πραγματοποιεί δυο κινήσεις, μια στον οριζόντιο άξονα (με περιστροφή 360ο) και 

μια στον κάθετο άξονα έτσι ώστε να αντέχει τη καταπόνηση από τα δυναμικά φορτία και τις 

κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

Οι δυο πλάγιοι τροχοί θα διαθέτουν μοχλό ακινητοποίησης της περιστροφικής τους κίνησης ,στον 

κάθετο άξονα τους, για σταθερή πορεία σε μια κατεύθυνση που θα ενεργοποιείται με απλό 

πάτημα.  

Το βάρος του κάδου θα πρέπει να είναι από 40 έως 45 κιλά περίπου και το πάχος του σώματος 

περίπου 5,5 χιλιοστά. 

Οι κάδοι θα είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση , απρόσβλητοι από οξέα, χημικές ουσίες και δεν θα 

υπάρχει κίνδυνος ανατροπής των από την θέση χρήσης τους. 

Θα πρέπει, επίσης, να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες καθώς και στις απότομες κλιματολογικές αλλαγές. 

Θα είναι ευκολοκαθαριζόμενοι και θα μπορούν να ανυψωθούν από ανυψωτικό μηχανισμό των 

ειδικών οχημάτων πλυντηρίων κάδων για να πλυθούν. 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο 

τμήμα του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα 

εξής : 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 ΛΙΤΡΩΝ  

O κάδος, χωρητικότητας 240 lit θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ πρέπει να 

φέρει δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ 200mm. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος, σύμφωνα 

με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που 

προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή 

ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει 

να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής  γαλβανισμένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν 

εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. 

Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε 

τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 

Το καπάκι προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με ειδικούς συνδέσμους που είναι 

εφοδιασμένοι με χειρολαβές, τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του 

κατά την εκκένωση.  

Στο εμπρόσθιο τμήμα του επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για μεγαλύτερη 

σταθερότητα και ασφάλεια. 

Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό 

να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός 

του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται 

την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές 

σακούλες. Η  χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και 

εύκολη μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με  ειδική 

ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους 

τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας". 

Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή 

εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων. 

Το βάρος των κάδων θα είναι 10-15 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 χιλιοστά. 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 

σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα χτένας. 

Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και 

να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και 

την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του 

πλυντηρίου κάδων. 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο 

τμήμα του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα 

εξής : 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt 
30 200,00 

6.000,00 

 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 770 lt 
205 180,00 

36.900,00 

 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 660 lt 
20 150,00 

3.000,00 

 

4 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 240 lt 
62 40,00 

2.480,00 

 



53 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

48.380,00 

 

Φ.Π.Α. 24% 
11.611,20 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
59.991,20 

 

 
Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 325/2016  (ΑΔΑ: 6ΠΗΟΩ1Ρ-ΧΙΒ), η οποία συνοδεύεται από την 

προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον 

σχετικό Κ.Α., που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, 

όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 

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

 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο 
                                                                     Απόφ. 400/2016  (Α.Δ.Α: 71ΥΑΩ1Ρ-ΔΘ4)   

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού της «Προμήθειας κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Λινδίων Δήμου Ρόδου έτους 2016»  

(Εισήγηση Τμήματος  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 

2/83409/5-10-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, 

της Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/83409/05.10.2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη 

και προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου, πρόχειρου, μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Λινδίων Δήμου Ρόδου, έτους 

2016»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. (κωδ. 20/7131.0007.0004), ως 

κάτωθι: 

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

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη 

διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας κάδων απορριμμάτων 

δε Λινδίων Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 20/7131.0007.0004)».» 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

 Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, για τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 

2/83409/05-10-2016  

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 

22 του Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 20/7131.0007.0004, σαν «προμήθεια 

κάδων απορριμμάτων δε Λινδίων». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής Πρόχειρου, 

Δημόσιου, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων ΔΕ Λινδίων 

Δήμου Ρόδου έτους 2016», προϋπολογιζόμενης αξίας 60.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ως κατωτέρω: 

 
1. Διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για  «την προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων στη δε Λινδίων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.20/7131.0007.0003)», 

προϋπολογιζόμενης αξίας 60.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  

2. Όροι διαγωνισμού: 

2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

Ρόδος, τηλ: 22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα 09.00 πμ (ώρα λήξης 

κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

 Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

 Συνεταιρισμοί 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη 

προσφορά, με αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα 

συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, επίσης, από:  

 Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι εφόσον αναδειχθεί μειοδότης, θα 

προσκομίσει εντός δέκα(10) ημερολογιακών ημερών στην επιτροπή του διαγωνισμού 

όλα τα πρωτότυπα ή νόμιμα αντίγραφα από τα κάτωθι έγγραφα: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο και 

με ισχύ για το έτος 2016, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.  

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν 

εμπίπτει σε καμία περίπτωση που αναφέρεται στα άρθρα 73,74 του Ν. 4412/2016. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και 

νόμων και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί στα 

άρθρα 75,76 και 77 του Ν. 4412/2016. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και 

αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με 

αποκλειστικά δικά του έξοδα για ολόκληρη την ποσότητα ή και για επιμέρους 

παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται και ο χρόνος 

ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος 

ορίζεται αυστηρά σε είκοσι(20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν τούτη 

καθοριστεί διαφορετικά με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών. 

Τα ανωτέρω μπορεί να δηλώνονται σε μία ή σε περισσότερες υπεύθυνες δηλώσεις. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν πράξει όλα τα ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις 

συνέπειες που αναφέρει ο Ν. 4412/2016. Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη 

μελέτη του διαγωνισμού.  

2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 

προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/12/2017. Επίσης, και η ισχύς της 

προσφοράς θα έχει λήξη στις 31/12/2017. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις 

προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από 

την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη προμηθευτή η 

οποία θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την ημέρα της υπογραφής της. Η οικονομική προσφορά θα 

είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word, σε πίνακα όμοιου με αυτού της μελέτης του διαγωνισμού, θα 

δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ρητά 
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αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη 

προσφορά. 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που 

διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

 Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

Οι ως άνω ενδείξεις θα αναφέρονται και στους εσωτερικούς φακέλους. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής, επί 

ποινή αποκλεισμού: 

 Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι τοποθετημένη εντός του φακέλου του διαγωνισμού, 

ελεύθερη (χωρίς να είναι κλειστή σε κάποιο άλλο εσωτερικό φάκελο). 

 Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε 

εσωτερικό φάκελο, με τίτλο «οικονομική προσφορά». 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές, με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων υλικών, 

συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει 

καθαρά η κάλυψη των προδιαγραφών που έχουν τεθεί στη μελέτη του 

διαγωνισμού, κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με αντίγραφο, με τίτλο «τεχνική 

προσφορά».  
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα 

περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε πίνακα ίδιο με αυτόν που περιλαμβάνεται στη μελέτη 

του διαγωνισμού. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των 

προκηρυχθέντων υλικών, όρος που θα περιληφθεί και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα 

περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες.  
2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2017. Η 

κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, 

εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες 

προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο και αποκλειστικά για το σύνολο της 

προμήθειας. Αν έστω και ένα προϊόν δεν υπάρχει στην προσφορά τους, τούτη δεν θα γίνει 

αποδεκτή.  

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει 

αποκλεισμό του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε 

αυτόν. Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά 

το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα 

εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε 

πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax ή email με απόδειξη. 

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας, ισχύουν όλες οι ποινικές ρήτρες που ορίζει 

ο νόμος 4412/2016. 

Σαν ανώτατο διάστημα παράδοσης όλης της αιτούμενης από το Δήμο ποσότητας, ορίζονται οι 

είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το μειοδότη προμηθευτή, ανεξάρτητα αν 

θα την προμηθευτεί ο Δήμος με μία(1) ή περισσότερες παραγγελίες.  



56 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών. Το 

παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί 

στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016. 

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

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

5, 85100, Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών και ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής 

του φακέλου από την Υπηρεσία).  

 ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι 

και την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, 

Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

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

ποσότητας. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων 

επιφέρει αποκλεισμό του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του 

διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους 

συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η εξέταση των φακέλων των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια 

αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το 

αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. 

Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με απόδειξη. 

 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να 

δημοσιευτεί σε μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε νόμιμη δαπάνη βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη 

δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, περί δημοσίων συμβάσεων.  

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει 

και με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 

και 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται 

τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή 

των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 

υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή 

της προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της 

σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια: 

 Τριάντα πέντε (35) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100,00 λίτρων 

 Διακοσίων (200) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 770,00 λίτρων  

 Δέκα πέντε (15) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660,00 λίτρων 

 Εβδομήντα οκτώ (78) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240,00 λίτρων  

Οι προαναφερόμενοι κάδοι θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε μηχανικές καταπονήσεις (κτυπήματα, 

κρούσεις, πτώσεις), επιδράσεις περιβάλλοντος (ήλιος, βροχή, γενικά καιρικές συνθήκες), χημικές 

μεταβολές-αντιδράσεις και να εξασφαλίζουν υγιεινή και στεγανή αποθήκευση των οικιακών 

στερεών αποβλήτων. 

Τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται οι πλαστικοί κάδοι (κυρίως σώμα, καπάκι) θα είναι 

κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μονομπλόκ ή πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και 

προερχόμενα από συμπαγή χύτευση της πλαστικής ύλης υπό πίεση. Πρέπει επίσης οι εσωτερικές 

και οι εξωτερικές τους επιφάνειες να είναι λείες και χωρίς καμία ρωγμή. Το καπάκι πρέπει να 

στηρίζεται πάνω στο κυρίως σώμα και να καλύπτει όλο το άνοιγμα, έτσι ώστε να μην εισχωρεί 

μέσα στον κάδο το νερό της βροχής. 
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Οι κάδοι πρέπει να είναι τροχήλατοι, για την εύκολη μεταφορά και το άδειασμα τους από το 

προσωπικό καθαριότητας του Δήμου. Ο μηχανισμός κίνησης τους πρέπει να είναι υψηλής αντοχής. 

Επίσης πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να αγκιστρώνονται, να ανυψώνονται και να 

ανατρέπονται εύκολα στα οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 59.978,80 € με Φ.Π.Α. 24%.  

 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

Αντικείμενο προμήθειας 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια: 

 Τριάντα πέντε (35) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100,00 λίτρων 

  Διακοσίων (200) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 770,00 λίτρων  

 Δέκα πέντε (15) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660,00 λίτρων 

 Εβδομήντα οκτώ (78) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240,00 λίτρων  

Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από το Ν. 4412/2016. 

Γενικά χαρακτηριστικά - περιγραφή 

Οι προς προμήθεια κάδοι θα πρέπει να έχουν τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά που να 

είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  1100 ΛΙΤΡΩΝ  

Οι  κάδοι μηχανικής αποκομιδής  πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής,  και να  ακολουθούν τα 

ευρωπαϊκά  STANDARTS ΕΝ 840-2, 5, 6  και να είναι ικανοί να δεχθούν σύμμεικτα απορρίμματα 

. 

Η χωρητικότητα του κάδου  πρέπει να  είναι  1100  λίτρα (+5%) 

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως 

σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε  να 

αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει  δύο 

κυλινδροειδείς σωλήνες για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του 

απορριμματοφόρου (βραχίονες). Θα πρέπει να  είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό 

σύστημα τύπου κτένας. 

Ο κάδος επίσης θα πρέπει να  φέρει τις απαραίτητες  χειρολαβές κατάλληλης διατομής και 

ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 

Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα συμπεριλαμβανόμενων των 

βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π).  

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 

υπό πίεση (INJECTION) από  πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με  ειδικούς σταθεροποιητές 

έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από  πρωτογενές υλικό.  

Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 

κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόμενο  να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 

Το βάρος του κάδου  πρέπει να είναι 50,00-55,00 κιλά και το πάχος του σώματος 6,00 χιλιοστά. 

Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης 

κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου περίπου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί 

κατακόρυφο άξονα κατά 360
ο
 έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί 

να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. 

Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και 

συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής 

να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο 

τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι . 
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Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή των 

υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό καπάκι  και να  

έχει απόλυτη στεγανότητα. 

Επί ποινή αποκλεισμού το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά μέσω 

πλαστικών ανθεκτικών μεντεσέδων που είναι ενσωματωμένοι στον κορμό με ειδικές βίδες και 

αυτό δίνει την δυνατότητα σε περίπτωση σπασίματος του μεντεσέ να μπορεί να αντικατασταθεί 

χωρίς να αχρηστευθεί ο κάδος. Να ανοίγει και  να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των 

απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και 

χτυπήματα. 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 

σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. 

Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και 

να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και 

την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του 

πλυντηρίου κάδων. 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο 

τμήμα του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα 

εξής : 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου. 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  770 ΛΙΤΡΩΝ  

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα 

STANDARDS ΕN 840-2/5/6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά 

υλικά. 

Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 770 λίτρα (+5%) 

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως 

σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται 

η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα 

στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον 

μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά 

ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου 

κτένας. 

Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την 

εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 

Όλα τα πλαστικά τμήματα που πρέπει να είναι  μονομπλόκ (κυρίως σώμα, κ.λ.π) των κάδων αυτών 

πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με  συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 

υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς 

σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 

κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 

Το βάρος του κάδου  θα είναι 40-47 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 χιλιοστά. 

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης 

κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί 

κατακόρυφο άξονα κατά 360 έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί 

να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. 

Ο κάθε τροχός να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και να συνδέεται 

με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται 

τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 
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Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δύο 

τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα με το πόδι.  

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα για την 

εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό 

καπάκι και έχει απόλυτη στεγανότητα. 

Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς "πείρους", να ανοίγει και  

να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη 

κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 

σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και χτένας. 

Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και 

να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και 

την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του 

πλυντηρίου κάδων. 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο 

τμήμα του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα 

εξής : 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου. 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  660 ΛΙΤΡΩΝ  

Θα είναι τροχήλατοι , χωρητικότητας τουλάχιστον 660 λίτρων (+5%) κατάλληλοι να μπορούν 

ανυψωθούν από σύγχρονο ανυψωτικό μηχανισμό με διεθνείς προδιαγραφές ο οποίος θα είναι 

προσαρμοσμένος στα απορριμματοφόρα αυτ/τα, θα είναι μεγάλης αντοχής κατασκευασμένοι 

κατάλληλα για ασφαλή και υγιεινή αποθήκευση οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων. Θα 

ακολουθούν τα STANDARDS EN 840-2/5/6 και θα αποτελούνται από: 

Το κυρίως σώμα (κορμό) που θα είναι κατασκευασμένο και ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να 

ανυψωθεί ο κάδος από συγχρόνους ανυψωτικούς μηχανισμούς χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 

παραμόρφωσης των πλευρικών τοιχωμάτων του τα οποία θα πρέπει ως εκ τούτου θα πρέπει να 

είναι ειδικά ενισχυμένα. Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους 

θα είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση 

του κάδου από το μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το 

ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωσή του και με το ανυψωτικό 

μηχανισμό τύπου κτένας.  

Το σκέπασμα (καπάκι) θα είναι πλαστικό επίπεδο και θα συνδέεσαι στον κορμό του κάδου με δυο 

ειδικά έδρανα στήριξης στα πλευρικά τοιχώματα του κάδου ώστε να ανοίγει και να κλείνει εύκολα 

για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Θα πρέπει να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να 

αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.  

Οπή καθαρισμού που θα βρίσκεται στον πυθμένα του κάδου για την εκροή των υγρών μετά τον 

καθαρισμό του κάδου. Η οπή θα πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να έχει απόλυτη 

στεγανότητα. 

Το γέμισμα του κάδου με απορρίμματα θα γίνεται απλά, πρακτικά και κατά το δυνατόν αθόρυβα 

με το άνοιγμα του καπακιού, από ειδικά διαμορφωμένες, ενισχυμένες πάνω σ' αυτό εύχρηστες 

χειρολαβές. 

Οι κάδοι θα είναι εφοδιασμένοι, για άνετο και εύκολο χειρισμό κατά την τροχήλατη μετακίνηση 

τους, με χειρολαβές στον κυρίως κορμό τους κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης. 

Το στόμιο στο κάτω μέρος θα είναι ερμητικά κλειστό με πλαστική η μεταλλική τάπα. 

Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό πρωτογενές υλικό, κατάλληλα διαμορφωμένο με 

νευρώσεις και  με ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου, που θα εγγυάται μεγάλη 

ανθεκτικότητα και σταθερότητα στους κάδους .  Οι κάδοι θα είναι ειδικά μελετημένοι στο σχήμα 
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,στις διαστάσεις, στο μέγεθος, στο βάρος και κατασκευασμένοι πάνω σε διεθνή αναγνωρισμένα 

ΣΤΑΝΤΑΡ  έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σύστημα μηχανικής αποκομιδής και να 

ανυψωθούν από ειδικές υποδοχές, από συγχρόνους ανυψωτικούς μηχανισμούς. 

Θα διαθέτουν τέσσερις ανεξάρτητους, κατάλληλης διαμέτρου αθόρυβους και μεγάλης αντοχής 

τροχούς, από συμπαγές ελαστικό άριστης ποιότητας, που θα είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση τους. 

Κάθε τροχός θα πραγματοποιεί δυο κινήσεις, μια στον οριζόντιο άξονα (με περιστροφή 360ο) και 

μια στον κάθετο άξονα έτσι ώστε να αντέχει τη καταπόνηση από τα δυναμικά φορτία και τις 

κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

Οι δυο πλάγιοι τροχοί θα διαθέτουν μοχλό ακινητοποίησης της περιστροφικής τους κίνησης ,στον 

κάθετο άξονα τους, για σταθερή πορεία σε μια κατεύθυνση που θα ενεργοποιείται με απλό πάτημα.  

Το βάρος του κάδου θα πρέπει να είναι από 40 έως 45 κιλά περίπου και το πάχος του σώματος 

περίπου 5,5 χιλιοστά. 

Οι κάδοι θα είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση , απρόσβλητοι από οξέα, χημικές ουσίες και δεν θα 

υπάρχει κίνδυνος ανατροπής των από την θέση χρήσης τους. 

Θα πρέπει, επίσης, να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες καθώς και στις απότομες κλιματολογικές αλλαγές. 

Θα είναι ευκολοκαθαριζόμενοι και θα μπορούν να ανυψωθούν από ανυψωτικό μηχανισμό των 

ειδικών οχημάτων πλυντηρίων κάδων για να πλυθούν. 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο 

τμήμα του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα 

εξής : 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 ΛΙΤΡΩΝ  

O κάδος, χωρητικότητας 240 lit θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ πρέπει να 

φέρει δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ 200mm. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος, σύμφωνα 

με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που 

προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή 

ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει 

να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής  γαλβανισμένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν 

εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. 

Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε 

τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 

Το καπάκι προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με ειδικούς συνδέσμους που είναι 

εφοδιασμένοι με χειρολαβές, τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του 

κατά την εκκένωση.  

Στο εμπρόσθιο τμήμα του επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για μεγαλύτερη 

σταθερότητα και ασφάλεια. 

Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό 

να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός 

του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται 

την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές 

σακούλες. Η  χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και 

εύκολη μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με  ειδική 

ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους 

τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας". 
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Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή 

εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων. 

Το βάρος των κάδων θα είναι 10-15 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 χιλιοστά. 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 

σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα χτένας. 

Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και 

να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και 

την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του 

πλυντηρίου κάδων. 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο 

τμήμα του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα 

εξής : 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
     ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt  
35 200,00 7.000,00 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 770 lt 
200 180,00 36.000,00 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 660 lt 
15 150,00 2.250,00 

4 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 240 lt  
78 40,00 3.120,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 48.370,00 

Φ.Π.Α. 24% 11.608,80 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.978,80 

 
Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 325/2016 (ΑΔΑ: 6ΠΗΟΩ1Ρ-ΧΙΒ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται 

στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο 
                                                             Απόφ. 401/2016  (Α.Δ.Α: ΩΩΕΞΩ1Ρ-8ΨΑ)   

Λήψη  απόφασης περί της έγκρισης δαπάνης και απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων 

προπληρωμής τιμολογίων πάγιας προκαταβολής, Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων 

Δήμου Ρόδου.   

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/84422/07-10-2016) 

 

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

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/84422/07-10-2016,  ως κατωτέρω: 

  

«Θέμα:΄Εγκριση σχετικής δαπάνης (παρ.5,αρ.3 ΒΔ 17/5-15/6/1959) για την υποβολή 

τιμολογίων πάγιας προκαταβολής. 
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    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. 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

Τ.Δ.Α. 01-26394 

(29/9/16) 
ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΙΣΤΡΙΟΥ 

 

70-6661.0002 

 

337,21 

ΤΤΙΜ. 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

13439 

(27-09-2016) 

ΧΑΣΙΛΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ-

ΜΟΣΧΟΥΛΑ-

ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΟΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΙΣΤΡΙΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

389,99 

Τ.Δ.Α.9698 

(19/9/16) 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

150,16 

ΣΥΝΟΛΑ    877,36 

 

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 Αντωνάτου Γεράσιμου» 

 

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

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. 

πρωτ.: 2/84422/07-10-2016  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

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

ποσού 877,36€, 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. 2/84422/07-10-2016  για την έκδοση ισόποσων χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, 

ήτοι: 

 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

Τ.Δ.Α. 01-

26394 

(29/9/16) 

ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΡΙΟΥ 

 

70-6661.0002 

 

337,21 

ΤΤΙΜ. 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

13439 

(27-09-2016) 

 

ΧΑΣΙΛΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ-

ΜΟΣΧΟΥΛΑ-

ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΟΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΡΙΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

389,99 
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Τ.Δ.Α.9698 

(19/9/16) 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

150,16 

 

ΣΥΝΟΛΑ 

      

877,36 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο 
                                                             Απόφ. 402/2016  (Α.Δ. Α:627ΚΩ1Ρ-Ρ8Β)   

Διόρθωση της απόφασης 311/2016 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 κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού 15-6262.0002 αντί του 

ορθού 70-6662.0002. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, τμήμα Προμηθειών, αρ. πρωτ. 

2/84421/07-10-2016) 

 

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

Προμηθειών, της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  με αριθμ. πρωτ. 2/84421/07-10-2016, ως 

κατωτέρω: 

  

«Θέμα: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΡΟΔΟΥ  

 

    Κύριε Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής  

Το ΤΙΜ. 8715(7/6/2016) ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.ΞΥΠΟΛΗΤΑΣ που αφορά τη Δημοτική Κοινότητα 

Ρόδου περάστηκε στο Κ.Α. 15-6262.0002 Αριθμός απόφασης 311/2016. Ορθός  Κ.Α. είναι 70-

6662.0002. 

 

ΤΙΜ. - ΑΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ. 8715 

(7-6-16) 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Α.ΞΥΠΟΛΗΤΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΡΟΔΟΥ 

 

15-6262.0002 

 

120,01 

 

 

ΟΡΘΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

ΤΙΜ. - ΑΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ. 8715 

(7-6-16) 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Α.ΞΥΠΟΛΗΤΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

120,01 

 

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 Αντωνάτου Γεράσιμου» 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/84421/07-10-2016, εισήγηση του τμήματος προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του  Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

  
Διορθώνει την απόφαση 311/2016 (Α.Δ.Α.: 7Σ9ΒΩ1Ρ-2ΨΠ) της Οικονομικής Επιτροπής ως 

προς τον κωδικό αριθμό προϋπολογισμού για το ΤΙΜ 8715/07.06.2016, δηλαδή, ο Κ.Α. από 

15-6262.0002  διορθώνεται σε 70-6662.0002.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 311/2016 όπως ακριβώς έχει.  
 

 

 

ΘΕΜΑ 9
ο 
                                                                 Απόφ. 403/2016  (Α.Δ.Α: 67Η1Ω1Ρ-ΔΦΗ)   

Λήψη απόφασης περί παραίτησης από το δικόγραφο της από 2-2-2015 (αρ. κατάθ. 

Ε518/2015) αίτησης ακύρωσης που εκδικάζεται στο Δ΄ τμήμα του ΣτΕ στις 11-10-2016 ή 

σε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο για το ζήτημα της «Ροδιακής Έπαυλης» 

 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου  με αρ. πρωτ.: 

2/84492/07-10-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 2/84492/07-10-2016 

και το υπ΄αριθ. 2/84658/07.10.2016 έγγραφο παραίτησης του Δημάρχου κ. Χατζηδιάκου 

Φωτίου, ως κατωτέρω: 

«Θέμα:  Παραίτηση από δικόγραφο αίτησης ακύρωσης που εκδικάζεται στο Δ΄ τμήμα του 

ΣτΕ (αρ. καταθ. Ε518/2015) 

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 2/84492/7-10-2016 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Ρόδου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε στο 

Κτηματολόγιο Ρόδου αίτηση αυτοδίκαιης περιέλευσης της Ροδιακής Έπαυλης στο Δήμο Ρόδου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2100/1952. Κατά αυτής της ενέργειας 

μας, η ΕΤΑΔ άσκησε ένδικα μέσα, με αποτέλεσμα σήμερα να εκκρεμεί η διευθέτηση του 

θέματος, έως το πέρας της δικαστικής διαδικασίας. 

Μετά από συνεννόηση με το γραφείο του Υπουργού Επικρατείας κ. Αλ. Φλαμπουράρη για την 

επίλυση του θέματος αποφεύγοντας τις άσκοπες και χρονοβόρες περαιτέρω σχετικές δικαστικές 

ενέργειες, στάλθηκε από το Δήμο Ρόδου το υπ. αρ. 2/80215/27-9-2016 έγγραφο μας, με το 

οποίο ζητήθηκε από τον Υπουργό η νομοθετική τακτοποίηση του θέματος της παραχώρησης της 

χρήσης της συγκροτημένης από τις εξής επτά (7) μερίδες του Κτηματολογίου Ρόδου «Ροδιακής 

Έπαυλης»: II535A, II-537, II-532, II-534A, II-530, II-473, II-538. 

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Α. Φλαμπουράρης με το Α.Π. 632/29-09-2016 έγγραφο του δήλωσε 

«την πρόθεση της κυβέρνησης ν’ αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την παραχώρηση της 

χρήσης του ακινήτου στο Δήμο Ρόδου για επαρκές χρονικό διάστημα» με χρήση η οποία «πρέπει 

να είναι προς όφελος των πολιτών και επισκεπτών της πόλης και θα πρέπει να εξυπηρετεί 

πολιτιστικούς και κοινωφελείς σκοπούς». 

Στη συνέχεια του παραπάνω εγγράφου και προκειμένου να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση το 

νομοσχέδιο για τη νομοθετική τακτοποίηση του θέματος, μας ζητήθηκε από το γραφείο του 

Υπουργού, σύμφωνα και με σχετική δέσμευση του Δήμου στο παραπάνω έγγραφο μας, να 
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παραιτηθεί ο Δήμος από περαιτέρω σχετικές δικαστικές ενέργειες, δηλαδή να  παραιτηθεί από 

ασκηθέν ένδικο βοήθημα (άρθρο 72 παρ. 1.ιγ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010).  

Προτείνεται λοιπόν ο Δήμος Ρόδου, σύμφωνα και με τη συνημμένη γνωμοδότηση της Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου (αρ. πρωτ. 2/84492/7-10-2016), υπό την παραπάνω περίσταση ανάγκης, 

με απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής να αποφασιστεί η παραίτηση από το 

δικόγραφο της από 02-02-2015 (αρ. καταθ. Ε518/2015) αίτησης ακύρωσης που εκδικάζεται 

στο Δ΄ τμήμα του ΣτΕ στις 11-10-2016 ή σε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Δημάρχου Κ. Χατζηδιάκου Φώτιου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την  γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου 

Θεοδώρου  με αρ. πρωτ.  2/84492/07.10.2016, 

 Το με αρ. πρωτ. 2/84658/07.10.2016 έγγραφο παραίτησης του Δημάρχου από το 

Δικόγραφο της από 02/02/2015 αίτησης ακύρωσης (αρ. καταθ. Ε518/2015), 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

  

Εγκρίνει, την παραίτηση από το κατατεθέν δικόγραφο της από 02-02-2015 (αρ. καταθ. 

Ε518/2015) αίτησης ακύρωσης που εκδικάζεται στο Δ΄ τμήμα του ΣτΕ στις 11-10-2016 ή σε 

άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 10
ο 
                                                               Απόφ. 404/2016  (Α.Δ.Α:61Β5Ω1Ρ-ΜΨΝ)   

Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού διαγωνισμού του 

έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου» και κατακύρωση αποτελέσματος 

διαγωνισμού στον 2
ο
 μειοδότη σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής και την 

γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου του  Δήμου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ.: 16/75891/13-9-2016 και 

γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 2/83908/6-10-

2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών με αρ. πρωτ.: 2/75891/13-09-2016, καθώς επίσης και την γνωμάτευση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 2/83908/6-10-2016, ως 

κατωτέρω: 

 

«Θέμα: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου» προϋπ: 100.000,00 € 

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)  

    

Σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος , ο οποίος διεξήχθη την 

30-08-2016 και ώρα 10:00,  

παρακαλώ όπως : 

1) Αποφασίσετε επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού του από 30-08-16 

διαγωνισμού, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού 
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2) Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον 2o  μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, 

3) Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων και Υποδομών  κου Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών) 

 
      Οι παρακάτω υπογράφοντες, 

1) Zανεττούλλη Στεργούλα Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως 

Πρόεδρος   

2) Ορφανός Αντώνιος-Ανδρέας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου, ως 

μέλος  

3) Αδαμοπούλου Κατερίνα  , Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε,  υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως 

μέλος, αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το 

συγκεκριμένο έργο ,  σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ.  249/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι 

όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την υπ’αρ.  277/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι 

οποίοι συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του 

Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών) , για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 

«Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου», ο διαγωνισμός του οποίου έγινε στις 30-

08-2016 και ώρα 10:00   και έχοντας υπόψη: 

1) To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος που διεξήχθη την 31-08-

16. 

2) Το υπ’αρ. 16/71066/30-08-2016  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής προς  το αρμόδιο 

γραφεία του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου για έλεγχο γνησιότητας εγγυητικών επιστολών και το  

υπ’αρ. 16/71162/31-08-2016 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου, (αρ. πρ. Δ. Ρόδου) που μας 

βεβαιώνει την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 

3) Την υπ’ αρ.16/71602/31-08-16 ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το 

αποτέλεσμα. 

4) Την από 16/72781/05-09-2016 εμπρόθεσμη ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης 

«ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», η οποία κατέθεσε το υπ’ αρ. 15206/05-09-16 

Διπλότυπο Είσπραξης ποσού 250€ υπερ δημοσίου για το παραδεκτό της ένστασης, σύμφωνα με 

το άρθρο 4.1.θ της Διακήρυξης. 

5) 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 και τα αναγραφόμενα στα άρθρα 4.1.ι και 4.2 της 

Διακήρυξης. 

Σας αποστέλλουμε  

1) Τα πρακτικά του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι Μειοδότρια 

Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: 

 «Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

Καθαιρέσεις  : 53,00% 

Σκυροδέματα : 53,00% 

Τοιχοποιίες-Επιχρίσματα : 53,00% 

Επιστρώσεις-Επενδύσεις : 55,00% 

Κατασκευές Ξύλινες : 53,00% 

Λοιπά Τελειώματα : 53,00% 

Ηλεκτρομηχανολογικά : 54,00% 

 



67 

 

και ποσό προσφοράς 32.756,81 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και ΦΠΑ 24%) και συνολικό ποσό προσφοράς 46.748,06 ευρώ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 53,25 % 

2) Την υποβληθείσα ένσταση από την εργοληπτική επιχείρηση <<ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ>> 

3) Την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της υποβληθείσας ένστασης ,σύμφωνα με την 

οποία προτείνεται 

 

Α) Η αποδοχή της ένστασης , της εργοληπτικής επιχειρήσεις «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», κατά του πρακτικού του από 30-08-16 διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση 

Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου», προϋπ: 100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)  με 

την οποία ζητά να απορριφθεί η προσφορά της πρώτης μειοδότριας εργοληπτικής επιχείρησης 

που προσέφερε έκπτωση 53,25 %, «Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε.»  

 

Β) Η κατακύρωση του διαγωνισμού και έγκριση του αποτελέσματος (σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα άρθρα 22 παρ. 10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) και  άρθρο 27 του Ν.3669/08) του από 30/08/16 

διεξαχθέντος διαγωνισμού  στη 2ο μειοδότρια  εργοληπτική επιχείρηση: «ΜΠΟΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» που πρόσφερε επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: Καθαιρέσεις 50 

% ,Σκυροδέματα50 % , Τοιχοποιίες-Επιχρίσματα 50%, Επιστρώσεις-Επενδύσεις 50% , 

Κατασκευές Ξύλινες 50 % , Λοιπά Τελειώματα51%, Ηλεκτρομηχανολογικά 50%,και ποσό 

προσφοράς 34.607,87€ ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα , αναθεώρηση και 

ΦΠΑ) και συνολικό ποσό προσφοράς  49.389,76 ευρώ (με απρόβλεπτα ,αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 50,61%   

 και παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την υποβληθείσα ένσταση και την 

έγκριση του αποτελέσματος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και  

του άρθρου 27 του Ν. 3669 /08 και των διατάξεων της παρ.1
ε
 του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010. 

 

(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: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου», προϋπ: 100.000,00€ 

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, την Τρίτη 30 του 

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

1) Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος   

2) Ορφανός Αντώνιος-Ανδρέας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, 

3) Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, 

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

«Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου», προϋπ: 100.000,00€ (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 277/2016 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:   
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1. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε. 

2. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

3. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε. 

4. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

5. ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε. 

6. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

7. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. 

8. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

9. VAST MAKE Ι.Κ.Ε. 

10. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

11. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

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 ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής του 

προσφοράς: Ελέγχθηκε 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 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. 

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

ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου, απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16/71066/30-08-2016 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. 16/71162/31-08-2016 έγγραφο. 

      Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φαίνεται στο συνημμένο 

τελικό πίνακα μειοδοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ από τον οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια 

Προσφορά, είναι η προσφορά της «Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης: 

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

Καθαιρέσεις  : 53,00% 

Σκυροδέματα : 53,00% 

Τοιχοποιίες-Επιχρίσματα : 53,00% 

Επιστρώσεις-Επενδύσεις : 55,00% 

Κατασκευές Ξύλινες : 53,00% 

Λοιπά Τελειώματα : 53,00% 

Ηλεκτρομηχανολογικά : 54,00% 

 

και ποσό προσφοράς 32.756,81€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και ΦΠΑ 24%) και συνολικό ποσό προσφοράς 46.748,06 ευρώ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 53,25 % 

Το αποτέλεσμα αυτό θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών στις 31/08/2016 ημέρα Τετάρτη, στην οποία γνωστοποιείται το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού και ότι το πρακτικό διατίθεται για πέντε (5) ημέρες για ενημέρωση των 

διαγωνιζόμενων και υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παράγραφος θ) της 

Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
 

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΕΙΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΠΟΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»  ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Στα πλαίσια  του  από 30-08-16 διεξαχθέντος  διαγωνισμού του έργου :  

 «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου», προϋπ: 100.000,00€ (με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α. 24%) και του πρακτικού του διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε την 31-08-16 και 

εξεδόθη η υπ’αρ. 16/71602/31/08/16 ανακοίνωση του αποτελέσματος, υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα την 05-09-16 (Αρ.Πρ. Δήμου 16/72781/05-09-16) ένσταση κατά του πρακτικού 

του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα κατά του προσωρινού μειοδότη «Σταμάτης Λινάρδος 

και ΣΙΑ Ε.Ε.»  που προσέφερε μέση έκπτωση  53,25 %,  από την εργοληπτική επιχείρηση  

«ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»,  η οποία κατετάγη δεύτερη στο διαγωνισμό 

με μέση έκπτωση 50,61%  

Όσον αφορά τα αναγραφόμενα στην ένσταση της έχουμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:  

Ο διαγωνισμός του έργου του θέματος διεξήχθη την 30-08-16  και συμμετείχαν 11 

εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

1) Σύμφωνα με το άρθρο 22  της Διακήρυξης  : Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση ,που μετέχει 

στο διαγωνισμό , μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας ,οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω 

επαγγελματικά προσόντα: 

1……… 

2…….. 



70 

 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

Κοινωνικής Ασφάλισης , σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία(εφόσον είναι ημεδαπή 

ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη …….εγκατεστημένη. 

4………. 

5…………… 

6……………. 

7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

2) Σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.της Διακήρυξης : 

α. Για την περίπτωση 1,2,5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση που 

υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και 

βεβαιώνει ότι: 

i)……. 

ii)…….. 

iii)…….. 

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου 

που τίθενται στο άρθρο 20 παρ.4του Ν.3669/08(ΚΔΕ) 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους , περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης ,όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , 

σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία , για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κ/ξιες στις οποίες συμμετέχει , καθώς και για κάθε 

έργο που εκτελεί (παρ.3 άρθρου 20 του ΚΔΕ) στην Ελλάδα. 

……………….. 

γ…….. 

δ…….. 

ε………. 

 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης <<ΜΠΟΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ>>, η οποία κατετάγη 2
η
 στη σειρά μειοδοσίας με ποσοστό 

50,61% , πρέπει να αποκλεισθεί από την διαδικασία ο πρώτος μειοδότης καθώς στην υπεύθυνη 

δήλωση δεν δήλωσε δύο (2) έργα τα οποία εκτελεί στο Δήμο Καρπάθου για τα οποία δεν 

προσκόμισε ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ) 

α)Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ» 

(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘ.130/2016) 

β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΦΩΤΗ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘ.131/2016)  

Σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τα αναγραφόμενα στην ένσταση της «ΜΠΟΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» ευσταθούν, διότι σύμφωνα με το άρθρο 22 σε συνδυασμό με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο23 της Διακήρυξης ,τα οποία σας έχουμε παραθέσει παραπάνω, ο 

συμμετέχοντας πρέπει  να προσκομίσει για κάθε έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη βεβαίωση 

ασφαλιστικής ενημερότητας (ΙΚΑ ) το οποίο δεν έχει κάνει για το έργο (β) με τίτλο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΦΩΤΗ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» αριθ. πρωτ. σύμβασης 7201/23-

08-16 και (ΑΔΑΜ:16SYMV004976961 2016-08-23) (Δήμου Καρπάθου) του οποίου η σύμβαση 

υπεγράφη πριν από την 30-08-16 ημέρα διεξαγωγής  διαγωνισμού, και δεν έχει περιλάβει το 

αντίστοιχο ποσό της σύμβασης στην υπεύθυνη δήλωση ανεκτέλεστου που υπέβαλλε στο 

διαγωνισμό. 

 Στο (α) έργο η σύμβαση υπεγράφη μετά τις 30-08-16 με αριθ. πρωτ. σύμβασης 7575/06-09-16 

και (ΑΔΑΜ:16SYMV005056947  2016-09-08) . 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε :  

1)   Την αποδοχή της ένστασης ,σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει παραπάνω , της 

εργοληπτικής επιχειρήσεις «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», κατά του πρακτικού 

του από 30-08-16 διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου», 

προϋπ: 100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)  με την οποία ζητά να απορριφθεί η 

προσφορά της πρώτης μειοδότριας εργοληπτικής επιχείρησης που προσέφερε έκπτωση 53,25 

%, «Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε.»  
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2)  Την κατακύρωση του διαγωνισμού και έγκριση του αποτελέσματος (σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 22 παρ. 10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) και  άρθρο 27 του Ν.3669/08) του από 

30/08/16 διεξαχθέντος διαγωνισμού  στη 2
ο
 μειοδότρια  εργοληπτική επιχείρηση: «ΜΠΟΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» που πρόσφερε επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: Καθαιρέσεις 

50 % ,Σκυροδέματα 50 % , Τοιχοποιίες-Επιχρίσματα 50%, Επιστρώσεις-Επενδύσεις 50%, 

Κατασκευές Ξύλινες 50 %, Λοιπά Τελειώματα 51%, Ηλεκτρομηχανολογικά 50% και ποσό 

προσφοράς 34.607,87€ ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και ΦΠΑ) και συνολικό ποσό προσφοράς  49.389,76 ευρώ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 50,61%   

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού διαγωνισμού του 

έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου» και επί του υποβληθέντος 

υπομνήματος επί της ένστασης. 

Με το παραπάνω σχετικό, αποστάλησαν στη Νομική Υπηρεσία έγγραφα αναφορικά 

με την ένσταση που περιγράφεται στο θέμα και ζητήθηκε η γνωμοδότηση μας, η οποία έχει 

ως εξής: 

Σύμφωνα με τα από 30-08-2016 Πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου», κατ’ αρχήν 

μειοδότρια προσφορά ήταν της εργοληπτικής επιχείρησης «Σταμάτης Λινάρδος και Σια 

Ε.Ε.» (μέση έκπτωση 53,25%). 

Στη συνέχεια όμως σύμφωνα με το από 13-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής έγινε 

δεκτή η ένσταση αρ. πρωτ. 72781/05-09-2016 της δεύτερης μειοδότριας εργοληπτικής 

επιχείρησης «Μπόκος Γεώργιος του Αθανασίου» (μέση έκπτωση 50,61%) και προτάθηκε η 

κατακύρωση του διαγωνισμού και η έγκριση του αποτελέσματος υπέρ της τελευταίας (άρθρα 

22 παρ. 10 και 27 του Ν. 3669/2008), διότι «σύμφωνα με το άρθρο 22 σε συνδυασμό με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 23 της Διακήρυξης, ο συμμετέχοντας πρέπει να προσκομίσει για 

κάθε έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (ΙΚΑ) το οποίο 

δεν έχει κάνει για το έργο (β) με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΦΩΤΗ – 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» αρ. πρωτ. σύμβασης 7201/23-08-2016 και (ΑΔΑΜ: 16SYMV004976961 

2016-08-23) (Δήμου Καρπάθου) του οποίου η σύμβαση υπεγράφη πριν από την 30-08-2016 

ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού, και δεν έχει περιλάβει το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης 

στην υπεύθυνη δήλωση ανεκτέλεστου που υπέβαλλε στο διαγωνισμό». 

Επί της παραπάνω ένστασης η εργοληπτική επιχείρηση είχε υποβάλλει το αρ. πρωτ. 

2/75724/13-09-2016 Υπόμνημα, με το οποίο ισχυρίζεται ότι τα παραπάνω άρθρα της 

διακήρυξης αναφέρονται «για κάθε έργο που εκτελεί» κάθε εργοληπτική επιχείρηση που 

μετέχει στο διαγωνισμό και δεν καταλαμβάνει το επίμαχο έργο του Δήμου Καρπάθου το 

οποίο «δεν έχει εισέτι άρχισε να εκτελεί» και «πρόκειται να εκτελέσει στο μέλλον», 

υπογεγραμμένη δε η σύμβαση του εν λόγω έργου απεστάλη για πρώτη φορά στην εταιρεία 

στις 12-09-2016, όπως αποδεικνύεται από το αρ. πρωτ. 7768/12-09-2016 έγγραφο του Δ/ντη 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, μη απασχολούμενου ως εκ τούτου προσωπικού για 

το έργο και μη τιθέμενου θέματος ασφαλιστικής ενημερότητας ,καθώς ούτε απογράφηκε το 

έργο στο τοπικό Υποκ. ΙΚΑ – ΤΕΑΜ και σε κάθε περίπτωση προσκόμισε βεβαίωση 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 Με το ίδιο υπόμνημα για να θεμελιώσει τις απόψεις της, η εργοληπτική επιχείρηση 

«Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε.» επικαλείται δύο αποφάσεις του ΣτΕ. : α) Την υπ’αρ. 

52/2011 (Δ΄ Τμήμα) και β) την υπ’αρ. 3794/2010 (Δ΄ Τμήμα) οι οποίες όμως δεν 

αντιστοιχούν με το ίδιο συγκεκριμένο ζήτημα,  αλλά έχουν άλλες πτυχές πραγματικών 

περιστατικών. 
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Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έχουμε την άποψη ότι καθώς δεν μας τέθηκε υπόψη και 

δεν γνωρίζουμε άλλη νομολογία, ή εγκύκλιο που να λύνουν  διαφορετικά το θέμα , κρίνοντας 

δηλαδή ότι δεν αποτελεί ανεκτέλεστο έργο, έργο που έχει μεν αναληφθεί αλλά δεν έχει 

αρχίσει ακόμη να εκτελείται, κατά το γράμμα τουλάχιστον των σχετικών άρθρων της 

Διακήρυξης είμαστε υποχρεωμένοι να το υπάγουμε και αυτό στα ανεκτέλεστα έργα. Καθώς 

μάλιστα από το ΣτΕ έχει επίσης κριθεί ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών δημοσίων 

έργων, αποτελεί ουσιώδη τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στις δημοπρασίες (ΣτΕ 1874/93).  

Κατά συνέπεια ορθά έγινε δεκτή η ένσταση και αποκλείσθηκε η επιχείρηση «Στ. 

Λινάρδος και Σια Ε.Ε.» 

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

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών με αρ. πρωτ. 16/75891/13-9-

2016 

 Το αριθμ. πρωτ. 16/81081/27-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων και 

Υποδομών με θέμα: απόψεις επί υπομνήματος.    

 Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με 

αριθ. πρωτ.: 2/83908/6-10-2016, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α)  Εγκρίνει το από 13/09/2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση 

Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου» επί της υποβληθείσας από την εταιρεία «Μπόκος 

Γεώργιος του Αθανασίου» ένστασης κατά του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου,  

Β)  Αποδέχεται την ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» κατά του πρακτικού του από 30-08-2016 διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση 

Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου», προϋπ: 100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)  

με την οποία ζητά να απορριφθεί η προσφορά της πρώτης μειοδότριας εργοληπτικής 

επιχείρησης που προσέφερε έκπτωση 53,25 %, «Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε.»  

Γ)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΟΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (2
ος

 ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

Καθαιρέσεις 50 %, Σκυροδέματα 50 %, Τοιχοποιίες-Επιχρίσματα 50%, Επιστρώσεις-

Επενδύσεις 50%, Κατασκευές Ξύλινες 50 %, Λοιπά Τελειώματα 51%, Ηλεκτρομηχανολογικά 

50% και ποσό προσφοράς 34.607,87€ ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ) και συνολικό ποσό προσφοράς  49.389,76 ευρώ (με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 50,61%   

Δ)  Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11
ο 
                                                             Απόφ. 405/2016  (Α.Δ.Α: 7ΡΕΙΩ1Ρ-ΒΤ8)   

Λήψη απόφασης για  τον ορισμό υπολόγου - υπαλλήλου διαχείρισης Χρηματικού 

Εντάλματος προπληρωμής ποσού 587,74€ για την σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού 

ρεύματος που θα καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της Τοπικής Κοινότητας 

Πυλώνας, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου (υπόλογος υπάλληλος Αγγελική Κοντού). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ.: 16/77078/14-9-2016) 
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Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/77078/14-09-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου.  

 

 Στον  προϋπολογισμό  οικ. έτους 2016 και με Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο: «Αντίτιμο 

ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας», έχει εγγραφεί συνολική  πίστωση  4.295.860,00 ευρώ. 

 

 Η τεχνική υπηρεσία μας βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό του 

Δήμου αιτήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ τα κάτωθι: 

 Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Πυλώνας  

συνολικού κόστους 293,07€ (με το ΦΠΑ) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3831/02-07-2016 έγγραφο-

κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Πυλώνας  

συνολικού κόστους 293,07€ (με το ΦΠΑ) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3829/02-07-2016 έγγραφο-

κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Συνολικό ποσό : 2 Χ 293,07 = 587,74€ 

 Οι πληρωμές στη Δ.Ε.Η. έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί 

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

εντάλματος για την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει την έκδοση 

τιμολογίου από τον δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να 

επιλυθεί μόνο με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 172 του  Ν 3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για την έκδοση του. Με την απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει 

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 σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959 

 Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

 Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης 

ύψους 587,74€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 οικονομικού έτους 2016. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση : 

1.  Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 587,74€  ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 

2.  Να ορίσει ως υπόλογο την Κοντού Αγγελική, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου στο όνομα 

του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

3.  Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από 

την ημέρα της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-

15/6/1959». 

 

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

Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου, και του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 

16/77078/14-09-2016  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει την κ. Κοντού Αγγελική, μόνιμη υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων Δήμου 

Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών  (587,74 €) σε βάρους του 

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

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», που θα εκδοθεί για τις ανάγκες: α) 

Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Πυλώνας 

συνολικού κόστους 293,07€ (με το ΦΠΑ) και β) Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού 

φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Πυλώνας συνολικού κόστους 293,07€ (με το ΦΠΑ).

  

 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 10η  

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 12
ο 
                                                             Απόφ. 406/2016  (Α.Δ.Α: Ψ1Φ7Ω1Ρ-8ΔΑ)   

Λήψη απόφασης για  τον ορισμό υπολόγου διαχείρισης Χρηματικού Εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 293,07€ για την σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που θα 

καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της περιοχής «Μπαλή» Δ.Ε. Καλλιθέας (υπόλογος 

υπάλληλος Γιαννόπουλος Γεώργιος). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ.: 16/81546/28-9-2016) 

 

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

Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/81546/28-09-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Δέσμευση ποσού για πληρωμή σύνδεσης νέων παροχών ΔΕΗ στην Δ.Ε. Καλλιθέας, 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και ορισμού υπόλογου 

1.Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας , ζήτησε από την ΔΕΗ με αίτηση της, την 

σύνδεση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που θα καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης 

στην περιοχή Μπαλή. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 293,07 ευρώ  σύμφωνα με το έγγραφο  

υπ’ αριθμόν  7/59084- 19-7-16. 

 

ποσό για σύνδεση ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

236,35 56,72 293,07 
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 2. Οι πληρωμές στη ΔΕΗ έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί 

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

εντάλματος για την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους  Δήμους προϋποθέτει την έκδοση 

τιμολογίου από δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να 

επιλυθεί μόνο με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) απαιτείται απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για την έκδοση του. Με την απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει 

την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει 

δε να λήγει ένα τουλάχιστο μήνα πριν το τέλος του οικονομικού έτους δηλ. η απόδοση 

λογαριασμού για το υπό έκδοση Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής θα γίνει έως τις 30-11-

2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959. Τα εντάλματα 

προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

3. Μετά από τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει : 

- Για τη δέσμευση, την έγκριση και την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού  

293,07 ευρώ  με ΦΠΑ  σε βάρος του ΚΑ 20-6211.0001 που αφορά την πληρωμή για την 

σύνδεση των ανωτέρω νέων παροχών της ΔΕΗ.  

- Να ορίσει ως υπόλογο τον υπάλληλο της ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο 

Πολιτικό Μηχανικό  ΠΕ3 στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα 

Προπληρωμής για να προχωρήσει στην διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης. 

Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ/τος 17/5-

15/6/1959 από τον υπόλογο υπάλληλο να γίνει έως τις  10- 12 -2016». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 

16/81546/28-09-2016  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, 

ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού διακοσίων 

ενενήντα τριών ευρώ και επτά λεπτών (293,07€) σε βάρους του Κ.Α. 20-6211.0001 «Αντίτιμο 

ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας», που θα εκδοθεί για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της περιοχής «Μπαλή» Δ.Ε. 

Καλλιθεάς. 

 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 10η  

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. 
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ΘΕΜΑ 13
ο 
                                                             Απόφ. 407/2016  (Α.Δ.Α: 6Λ5ΡΩ1Ρ-ΞΙΝ)   

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 

400€ για την πληρωμή τέλους αδείας του επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA-FABIA 

που προμηθεύτηκε ο Δήμος μας μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. για χρήση από τη Δ/νση Πρωτογενούς 

Τομέα Δήμου Ρόδου και άλλων τελών μεταβίβασης-αλλαγή στοιχείων τριών οχημάτων 

του Δήμου μας (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Νικολέττου Ειρήνη) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου υλικού & μηχανημάτων με αρ. πρωτ. 2/84394/07-10-2016) 

 

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

υλικού & μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/84394/07-10-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 

τελών  αδείας - μεταβίβασης » 

Προκειμένου να  εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας του επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA-

FABIA , που πρόσφατα προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου μέσω Δ.Δ.Δ.Υ (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ) και θα 

χρησιμοποιηθεί απο τη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου,  απαιτείται  να 

καταβληθούν τα τέλη  αδείας . Επίσης απαιτείται να μεταβιβαστεί στο Δήμο Ρόδου από τον 

πρώην Δήμο Αταβύρου το όχημα με αρ.κυκλ. ΡΟΚ 7191 με ταυτόχρονη αλλαγή πινακίδων σε 

μορφή κρατικών (ΚΗΥ κλπ). Τα  ποσά  που θα απαιτηθούν θα βαρύνουν  τον Κ.Α.Ε.  00-

6331.0001 (Λοιποί Φόροι και Τέλη ).  Εκτος αυτού άλλα δύο φορτηγά με αρ. κυκλοφορίας ΡΟΒ 

4468 και  ΡΟΒ 4469 προκειμένου να τεθούν εκτός κυκλοφορίας οριστικά λόγω 

ακαταλληλότητας απαιτείται να μεταβιβαστούν από τον πρώην Δήμο Ροδίων στο Νέο Δήμο 

Ρόδου και να πληρωθούν τα αντίστοιχα τέλη.  

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), 

στην οποία απόφασή της πρέπει να ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από 

την Οικονομική Επιτροπή και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του 

οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε την μόνιμη υπάλληλο της Διεύθυνσής μας 

Nικολέττου Ειρήνη του Σωτηρίου ως υπόλογο, η οποία θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το 

ποσό των 400  € προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει 

λογαριασμό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Μπαρδακά Τσαμπίκου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την  εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & μηχ/των με αρ. πρωτ.: 2/84394/07-10-

2016  

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

και ορίζει την κ. Νικολέττου Ειρήνη του Σωτηρίου, μόνιμη υπάλληλο της Διεύθυνσης 

Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00€) σε βάρους του Κ.Α. 00-6331.0001 «Λοιποί 

φόροι και τέλη», που θα εκδοθεί α) για την πληρωμή των τελών αδείας, που απαιτούνται 

προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας του επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA-FABIA 

που θα προμηθευτεί ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ για χρήση από τη Διεύθυνση 

Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου, β) Για τα έξοδα μεταβίβασης από τον πρώην Δήμο 

Αταβύρου στο Δήμο Ρόδου το όχημα με αρ.κυκλ. ΡΟΚ 7191 με ταυτόχρονη αλλαγή πινακίδων 

σε μορφή κρατικών, γ) Τα έξοδα προκειμένου να τεθούν άλλα δύο φορτηγά με αρ. κυκλοφορίας 

ΡΟΒ 4468 και  ΡΟΒ 4469  εκτός κυκλοφορίας οριστικά λόγω ακαταλληλότητας, να 

μεταβιβαστούν από τον πρώην Δήμο Ροδίων στο Νέο Δήμο Ρόδου και να πληρωθούν τα 

αντίστοιχα τέλη.  

 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 10η  

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. 00-

6331.0001 (Λοιποί φόροι και τέλη), 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 14
ο 
                                                             Απόφ. 408/2016  (Α.Δ.Α: ΨΚ2ΟΩ1Ρ-9ΝΕ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Κυριακούλη Εμμανουήλ 

υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 86,80€ για την 

αμοιβή εκτελωνισμού ενός επιβατικού αυτοκινήτου που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου 

από τον Ο.Δ.Δ.Υ.  

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου υλικού & μηχανημάτων με αρ. πρωτ. 2/81697/29-9-2016) 

 

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

υλικού & μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/81697/29-09-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ:  Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

Σχετ. : Χ.Ε.Π 2416/27-9-2016  

 

 Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό 

ένταλμα 2416/2016 συνολικού ποσού € 86,80€ 

Το ένταλμα πληρωμής εκδόθηκε στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Κυριακούλη 

Εμμανουήλ που ορίστηκε υπόλογος με την υπ’  αρ. απόφαση  376/2016 της οικονομικής 

επιτροπής για να καταβληθεί αμοιβή εκτελωνιστή 86,80 ευρώ προκειμένου να ολοκληρωθεί ο  

εκτελωνισμός του επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA-FABIA που θα προμηθευτεί ο Δήμος 

Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ για χρήση από τη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου  σε 

βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6331.0001 (Λοιποί φόροι και τέλη) προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 

έτους 2016. 
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Απόδοση  

 

 Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρόν, να λάβει σχετική 

απόφαση για : 

Α) Την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του παραπάνω χρηματικού εντάλματος συνολικού 

ποσού €86080 

Β) Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Κυριακούλη Εμμανουήλ από το παραπάνω 

χρηματικό ένταλμα. 

Συνημμένα :  

1)  Πρωτότυπο  Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών    

2) Παραστατικό Κατάθεσης επιταγής  τραπεζας Πειραιώς   

3) Παραστατικά ανάληψης τράπεζας Πειραιώς». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του υπολόγου - υπαλλήλου Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Κυριακούλη Εμμανουήλ) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την  εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & μηχ/των με αρ. πρωτ.: 2/81697/29-09-

2016  

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Κυριακούλη Εμμανουήλ 

του Φιλίππου, βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/81697/29-09-2016), περί της απόδοσης 

λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 2416/2016, συνολικού 

ποσού 86,80€ (ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 

13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 376/2016 (περί Ορισμού 

Υπολόγου) (ΑΔΑ: ΩΝΑΖΩ1Ρ-Τ7Σ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες 

πληρωμής εξόδων για τον εκτελωνισμό του επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA-FABIA 

που θα προμηθευτεί ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ για χρήση από τη Διεύθυνση 

Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου. 

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. 2416/2016 συνολικού ποσού 86,80 € εκδόθηκε στο 

όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Κυριακούλη Εμμανουήλ του Φιλίππου για τις ανάγκες 

πληρωμής εξόδων για τον εκτελωνισμό του επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA-FABIA που 

θα προμηθευτεί ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ, ως ανωτέρω, σε βάρος του Κ.Α. 00-

6331.0001 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016.   

 

Χ.Ε.Π. 2416/2016     €86,80 

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  0676(28/09/2016) €86,80  

   

Σύνολο 86,80 86,80 

Υπόλοιπο  00,00 
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Γ) Απαλλάσσει τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης  ποσού   ύψους  

86,80€ που με την απόφαση 376/2016 ορίστηκε να τα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες 

πληρωμής εξόδων εκτελωνισμού του επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA-FABIA που θα 

προμηθευτεί ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ για χρήση από τη Διεύθυνση Πρωτογενούς 

Τομέα του Δήμου Ρόδου.   

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΧΕΠ 2416/2016 86,80€ 

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 0676/28-9-2016) 86,80€ 

   

ΣΥΝΟΛΟ          86,80€ 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                  μηδέν 0,00 € 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

   

ΘΕΜΑ 15
ο 
                                                             Απόφ. 409/2016  (Α.Δ.Α: 78ΕΞΩ1Ρ-2ΚΥ)   

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Γιακουμάρου Σμαραγδής 

υπεύθυνης διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 255,00€ για την 

πληρωμή τελών κυκλοφορίας του επιβατικού αυτοκινήτου που προμηθεύτηκε ο Δήμος 

Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ.   

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου υλικού & μηχανημάτων με αρ. πρωτ. 2/82641/3-10-2016) 

 

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

υλικού & μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/82641/03-10-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ:  Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής . 

Σχετ. : Χ.Ε.Π 2417/27-9-2016 

 

 Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό 

ένταλμα 2417/27-9-2016 συνολικού ποσού € 255,00. 

Το ένταλμα πληρωμής εκδόθηκε στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Γιακουμάρου 

Σμαράγδης που ορίστηκε υπόλογος με την υπ’  αρ. απόφαση  377/22-9-2016 της οικονομικής 

επιτροπής για την προπληρωμή τέλη κυκλοφορίας 2016, για το επιβατικό όχημα SCODA-

FABIA με Αρ. Πλαισίου TMBPH16Y023289313. Από τον Διευθυντή κ.Μπαρδακά  μου δόθηκε 

εντολή για την καταβολή του Τέλους Ταξινόμησης ίσο προς τα Τέλη Κυκλοφορίας (όπως 

αναγράφεται και στην Δήλωση)   στο Α’ Τελωνείο Ρόδου όπως τον ενημέρωσε η εκτελωνίστρια 

κ. Κάρδαρη Αικατερίνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας του οχήματος.   

 

Απόδοση  

 

 Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρόν, να λάβει σχετική 

απόφαση για : 

Α) Την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του παραπάνω χρηματικού εντάλματος συνολικού 

ποσού €255,00, 

Β) Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γιακουμάρου Σμαράγδη από το παραπάνω 

χρηματικό ένταλμα. 

 

Συνημμένα :  

Χ.Ε.Π. 2417/27-9-2016    €255,00 

Αποδεικτικό είσπραξης  €255,00  

Υπόλοιπο  00,00 
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4)   Γνήσιο αποδεικτικό είσπραξης, 

5)   Γνήσια δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης & λοιπών φορολογιών». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της υπολόγου - υπαλλήλου Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Γιακουμάρου Σμαράγδης) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την  εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & μηχ/των με αρ. πρωτ.: 2/82641/03-10-

2016  

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της υπολόγου-υπάλληλου κ. Γιακουμάρου Σμαράγδης 

του Φωτίου, βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/82641/03-10-2016), περί της απόδοσης 

λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 2417/2016, συνολικού 

ποσού 255,00€ (διακόσιων πενήντα πέντε ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 

13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 377/2016 (περί Ορισμού 

Υπολόγου) (ΑΔΑ: ΩΕ1ΑΩ1Ρ-6ΓΦ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες 

προπληρωμής τέλους κυκλοφορίας 2016, του επιβατικού όχηματος SCODA-FABIA με Αρ. 

Πλαισίου TMBPH16Y023289313. Από τον Διευθυντή κ. Μπαρδακά  της δόθηκε εντολή για 

την καταβολή του Τέλους Ταξινόμησης ίσο προς τα Τέλη Κυκλοφορίας (όπως 

αναγράφεται και στην Δήλωση)   στο Α’ Τελωνείο Ρόδου όπως τον ενημέρωσε η 

εκτελωνίστρια κ. Κάρδαρη Αικατερίνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας του 

οχήματος. 

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. 2417/2016 συνολικού ποσού 255,00 € εκδόθηκε στο 

όνομα της Δημοτικής Υπαλλήλου Γιακουμάρη Σμαράγδης του Φωτίου για τις ανάγκες 

πληρωμής εξόδων του τέλους Ταξινόμησης ίσο προς τα Τέλη Κυκλοφορίας, ως ανωτέρω, σε 

βάρος του Κ.Α. 70-6321.0001 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016.   

 

Γ) Απαλλάσσει την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης  ποσού   ύψους  

255,00€ που με την απόφαση 377/2016 ορίστηκε να τα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες 

πληρωμής  του τέλους Ταξινόμησης ίσο προς τα Τέλη Κυκλοφορίας του επιβατικού οχήματος 

μάρκας SCODA-FABIA που θα προμηθευτεί ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ για χρήση από 

τη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου.   

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ 2417/2016 255,00€ 

Αποδεικτικό είσπραξης 255,00€ 

   

ΣΥΝΟΛΟ          255,00€ 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                  μηδέν 0,00 € 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 
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ΘΕΜΑ 16
ο 
                                                             Απόφ. 410/2016  (Α.Δ.Α: 7ΜΔΝΩ1Ρ-2ΒΓ)   

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Θεοδοσίου Ανδρέα 

υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.116,00€ για τις 

ανάγκες προμήθειας ενός επιβατικού οχήματος από τον Ο.Δ.Δ.Υ.  για χρήση της Δ/νσης 

Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ρόδου. 

 (Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου υλικού & μηχανημάτων με αρ. πρωτ. 2/84011/6-10-2016) 

 

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

υλικού & μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/84011/06-10-2016, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

Για «Μεταβίβαση οχήματος κατά κυριότητα ενός (1) οχήματος στον Δήμο Ρόδου». 

 

Έκθεση  

 

Με το αρ. πρωτ. 853/24254/28-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής – Εποπτείας 

Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών της Διεύθυνσης Προμηθειών Υποδομών και 

Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και μετά 

από αίτημα του Δήμου Ρόδου αρ. πρωτ. 5/65778/16-07-2016, αποφασίστηκε η μεταβίβαση κατά 

κυριότητα στο Δήμο Ρόδου ενός επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας Scoda – Fabia. Η αποδοχή της 

μεταβίβασης έγινε με την αρ. 4557/2016 απόφαση Δημάρχου. Η αξία του καθορίστηκε στο 

ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900,00) και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί διακόσια δέκα έξι ευρώ 

(216,00). Το άθροισμα υπολογίστηκε συνολικά  στα χίλια εκατό δέκα έξι ευρώ (1116,00). Με 

την απόφαση αρ. 375/2016 της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε υπόλογος ο υπάλληλος κ. 

Ανδρέας Θεοδοσίου για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος του ποσού των 1116,00 

ευρώ.   Εκδόθηκε ένταλμα και προσωπική επιταγή του ανωτέρω ποσού που κατατέθηκε στην 

Εθνική Τράπεζα η οποία στη συνέχεια εξέδωσε τραπεζική επιταγή για την Τράπεζα της 

Ελλάδος. Κατατέθηκε η επιταγή εκεί με αποδέκτη το τελωνείο (Υπουργείο Οικονομικών-

Δ.Δ.Δ.Υ. ). Μετά από αυτό στάλθηκε στη διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου το αποδεικτικό είσπραξης με αρ. 697196/27-9-2016.  

Στο τέλος τα χρήματα που εντάσσονται στο Κ.Α. 70-71320001 έφτασαν στο προορισμό τους για 

προμήθεια επιβατικού οχήματος από Δ.Δ.Δ.Υ. σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ 2383/2016  1.116,00 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  

Δ.Δ.ΔΥ. 697196/27-09-2016 

1.116,00  

ΣΥΝΟΛΟ 1.116,00 1.116,00 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  00,00 

 

((Ακολουθεί η υπογραφή της υπολόγου - υπαλλήλου Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Θεοδοσίου Ανδρέα) 
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«ΘΕΜΑ:  «Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής αρ. 2383/23-09-

2016».        

ΣΧΕΤ.:   Απόφαση αρ. 375/2016 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την έκθεση πεπραγμένων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

και την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα αρ. 2383/23-09-2016, συνολικού 

ποσού 1116,00 €.  

Το ένταλμα πληρωμής εκδόθηκε στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Ανδρέα 

Θεοδοσίου, που ορίστηκε υπόλογος με την αρ. 375/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

για να καταβληθεί ως αξία της προμήθειας από τον πρώην ΟΔΔΥ (Υπουργείο Εσωτερικών) 

επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA – FEBIA, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση 

του στο Δήμο Ρόδου. Η δαπάνη εντάσσεται σε βάρος της ΚΑ 70-7132.0001 του 

προϋπολογισμού  Δήμου Ρόδου για το έτος 2016. Το όχημα προορίζεται για χρήση από την 

Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα.  

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρόν, να λάβει 

σχετική απόφαση για: 

Α) Την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του παραπάνω χρηματικού ποσού. 

Β) Την απαλλαγή του υπόλογου Ανδρέα Κ. Θεοδοσίου από το παραπάνω χρηματικό 

ένταλμα.  

Συνημμένα:  

1) Απόδειξη Κατάθεσης του Χρηματικού Ποσού στην Εθνική Τράπεζα αρ. 

παραστατικού 46/26-09-2016. 

2) Απόδειξη ανάληψης τραπεζικής επιταγής για την Τράπεζα της Ελλάδος με αρ. ΓΔ 

56469914-4 

3) Απόδειξη κατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδος της ανωτέρω τραπεζικής επιταγής 

με αρ. 110193/26-09-2016 και σε πίστωση του λ/σμου GR2801000230000002001141429 . 

4) Πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης  του ποσού των 1116,00 ευρώ από το Υπουργείο 

Οικονομικών – Δ.Δ.Δ.Υ. με αρ. 697196 και είδος παραστατικού ΚΠ 40048. 002 

5) Έκθεση απόδοσης του Χρηματικού Εντάλματος». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Μπαρδακά Τσαμπίκου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την  εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & μηχ/των με αρ. πρωτ.: 2/84011/06-10-

2016  

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Θεοδοσίου Ανδρέα του 

Κωνσταντίνου, βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/84011/06-10-2016), περί της απόδοσης 

λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 2383/23-9-2016, 

συνολικού ποσού 1.116,00€ (χιλίων εκατόν δέκα έξι ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ 

αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 375/2016 (περί 

Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 75Β3Ω1Ρ-ΒΘΑ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις 

ανάγκες πληρωμής της αξίας προμήθειας ενός επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA-FABIA 

από τον Ο.Δ.Δ.Υ. για χρήση από τη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου. 
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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. 2383/2016 συνολικού ποσού 1.116,00€ εκδόθηκε στο 

όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Θεοδοσίου Ανδρέα του Κωνσταντίνου για τις ανάγκες 

πληρωμής της αξίας προμήθειας ενός επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA-FABIA από τον 

Ο.Δ.Δ.Υ., ως ανωτέρω, σε βάρος του Κ.Α. 70-7132.0001 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 

έτους 2016.   

 

Γ) Απαλλάσσει τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης  ποσού   ύψους  

1.116,00€ που με την απόφαση 375/2016 ορίστηκε να τα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες 

πληρωμής της αξίας προμήθειας ενός επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA-FABIA από τον 

Ο.Δ.Δ.Υ. για χρήση από τη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΧΕΠ 2383/2016 1.116,00€ 

Αποδεικτικό είσπραξης Ο.Δ.Δ.Υ. 697196/27-9-2016 1.116,00€ 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ          1.116,00€ 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                  μηδέν 0,00 € 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 17
ο 
                                                             Απόφ. 411/2016  (Α.Δ.Α: 65ΤΚΩ1Ρ-7ΞΒ)   

Λήψη απόφασης για χρέωση της κάρτας ελεύθερης στάθμευσης των μονίμων κατοίκων 

του κέντρου της πόλεως Ρόδου, μετά από την υπ΄ αρ. 264/2016 απόφαση της Δημοτικής 

Κοινότητας Ρόδου και την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου. 

(Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με αρ.πρωτ. 2/80095/23-9-2016 και εισήγηση τμήματος 

προσόδων Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/84545/7-10-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής το υπ΄ αρ. 264/2016 απόσπασμα 

πρακτικού της 10
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, 

την εισήγηση του τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 

2/84545/7-10-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση αποσπασμάτων πρακτικών της 10
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης».  
 

   Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 264/2016 απόσπασμα πρακτικών της 10
ης

 Τακτικής 

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, η οποία έγινε στις 16/9/2016 

και σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.     

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου κ. Παγκά Μιλτιάδη) 
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Αρ. συνεδρίασης : 10η /16-9-2016   Αριθμός Απόφασης: 264/2016  

 

 Στη Ρόδο, σήμερα 16 του μηνός Σεπτεμβρίου του 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σε 

Τακτική Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 

2/76069/13 – 9 – 2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό 

επίδοσης στον καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010.  

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1. Παγκάς Μιλτιάδης  – Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας 

2. Στυλιανού Κωνσταντίνος –Μέλος 

3. Καράμπελα Μελετίου Φωτεινή – Μέλος  

4. Μπελιγράδης Γεώργιος  – Μέλος  

5. Βασιλαράκης Τσαμπίκος - Μέλος 

6. Ζαννάκης Σωτήριος  – Μέλος 

7. Γαλουζής Μικές– Μέλος 

8. Κανέλλης Εμμανουήλ - Μέλος  

9. Πιλάτος Μιχαήλ -  Μέλος  

10. Σπυρόπουλος Σπύρος - Μέλος 

11. Κουμεντή Κατερίνα – Μέλος 

12. Porcelli Stefano -Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αγγελάκου Βασιλική – Μέλος 

2. Αναστασιάδη –Μανωλεδάκη Στυλιανή  – Μέλος 

3. Φιλιππάκη Ελευθερία (Ρία) - Μέλος  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία καθόσον επί δεκαπέντε (15) συμβούλων 

παρίστανται τα δώδεκα (12) μέλη άρχισε η συνεδρίαση. 

 

ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ 1: «Λήψη απόφασης για χρέωση της κάρτας ελεύθερης στάθμευσης των 

μόνιμων κατοίκων του κέντρου» 

 

O Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα και σε συνέχεια της υπ’ αρ. 158/2016 απόφασης της 

Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου που αφορούσε στο μέτρο στάθμευσης των μονίμων κατοίκων του 

κέντρου της πόλεως Ρόδου, προτείνει στο συμβούλιο την λήψη απόφασης για χρέωση της 

κάρτας ελεύθερης στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων του κέντρου με το ποσό των 5€. Το ποσό 

αυτό αντιστοιχεί στο κόστος έκδοσης των καρτών και θα καταβάλλεται ετησίως κατά την 

παραλαβή της κάρτας. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε 

υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που 

περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ομόφωνα θετικά για την λήψη απόφασης για χρέωση της κάρτας ελεύθερης στάθμευσης 

των μόνιμων κατοίκων του κέντρου με το ποσό των 5€. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο κόστος 

έκδοσης των καρτών και θα καταβάλλεται ετησίως κατά την παραλαβή της κάρτας». 

     

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου κ. Παγκά Μιλτιάδη) 
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«ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χρέωσης της κάρτας ελεύθερης στάθμευσης των μόνιμων 

κατοίκων του κέντρου.  

 

Σε συνέχεια της  απόφασης αρ. 449/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την 

έγκριση της υπ΄αρ.77/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά 

«Τροποποίηση της υπ΄αρ. 371/1996 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το μέτρο 

στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλεως Ρόδου » καθώς και της 

απόφασης αριθ.264/16/9/2016 του τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, 

σχετικά με την χρέωση της κάρτας ελεύθερης στάθμευσης των μονίμων κατοίκων του κέντρου 

προτείνουμε για την χρέωση του αντίτιμου  της κάρτας το ποσό των 5€.»   

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής 

και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Το με αρ. 264/2016 απόσπασμα πρακτικών της 10
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/84545/7-10-2016 του τμήματος Προσόδων, της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

      Εγκρίνει και διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το με αρ. 264/2016 

απόσπασμα πρακτικού της 10
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ρόδου, για την χρέωση της κάρτας ελεύθερης στάθμευσης των μονίμων κατοίκων 

του κέντρου της Πόλεως Ρόδου με το ποσό των 5,00€. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο κόστος 

έκδοσης των καρτών που θα καταβάλλεται ετησίως κατά την παραλαβή της κάρτας. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 
εκτός ημερήσιας διάταξης  Απόφ.412/2016 (Α.Δ.Α.: ΩΜΗΟΩ1Ρ-ΒΦΑ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 24-10-2016 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 Νομικού Συμβούλου Δήμου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/84814/10-10-

2016) 

 

Ο Πρόεδρος  θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/84814/10-10-2016, ως 

κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 24-10-2016 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 
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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. 

1. 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 2
η
 και 3

η
 εντολή πληρωμής, ζητούσαν δε να αναγνωριστεί ότι 

οφείλει να καταβάλει σαυτούς συνολικά για τη 2
η
 εντολή πληρωμής το ποσό των 22.704,76 

ευρώ και για την 3
η
 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 2
η
  εντολή πληρωμής και 

από 2-4-2004 για την 3
η
 εντολή πληρωμής.     

2. 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. 

3. 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, μετά από αναβολή η 21-3-2016, 

μετά από αναβολή η 26-9-2016 και μετά από αναβολή η 24-10-2016.  

4. 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 24-10-2016 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  

5. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα 

της άδειας να μεταβώ στην Αθήνα στις 23-10-2016 μέχρι 24-10-2016 για να παραστώ στο 

Συμβούλιο Επικρατείας κατά τη δικάσιμο των παραπάνω αιτήσεων, ήτοι στις 24-10-2016, 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. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/84814/10-10-2016 του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια 

αντιμισθία, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, και δίνει την εντολή, το δικαίωμα και την 

πληρεξουσιότητα στον ανωτέρω για να παραστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις  

24/10/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, 

για να εκπροσωπήσει και να υπερασπίσει το Δήμο Ρόδου, να υποβάλει υπομνήματα και γενικά 

να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη συζήτηση 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) Εγκρίνει την άδεια μετάβασης στον ανωτέρω νομικό στην Αθήνα στις 23/10/2016 και 

24/10/2016 για να παραστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη εκδίκαση της παραπάνω 

αίτησης.   

 

Γ) Η διάθεση του ποσού για την πραγματοποίηση του ταξιδιού στην Αθήνα έγινε με την  

υπ’ αριθμ. 395/2016 (Α.Δ.Α. 6ΤΝΘΩ1Ρ-1Ρ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 
εκτός ημερήσιας διάταξης                    Απόφ.413/2016 (Α.Δ.Α.: 66ΔΕΩ1Ρ-ΑΞ1) 

Παραίτηση από ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης από το Δήμο Ρόδου κατά της Θεώνης 

Διακίδη του Δημητρίου και άλλων τριών και της με αριθμό 229/2011 απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, σύμφωνα με την εισήγηση του νομικού 

συμβούλου του Δήμου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

 (Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/85170/10-10-

2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/85170/10-10-2016, ως 

κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Παραίτηση από ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης από το Δήμο Ρόδου κατά της 

Θεώνης Διακίδη του Δημητρίου και άλλων τριών και της με αριθμό 229/2011 

απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.  

 

1. Οι: α) Θεώνη Διακίδη του Δημητρίου, β) Ευαγγελία Διακίδη του Δημητρίου,, γ) 

Αικατερίνη Μηνέττου του Ιωάννη και δ) Κων/νος Μηνέττος του Ιωάννη, άσκησαν την από 13-

4-2009 και με αριθμό κατάθεσης 287/22-4-2009 προσφυγή τους, που στρεφόταν κατά του 

πρώην Δήμου Ροδίων και απευθυνόταν στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, με την 

οποία ζητούσαν την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με σχετική τροποποίηση του 

ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 350 του σχεδίου πόλεως Ρόδου για το ακίνητό 

του που περιγράφεται στην προσφυγή, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω. 
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2. Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 229/2011 απόφαση του Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία ακυρώθηκε η σιωπηρή απόρριψη από το Δήμο 

Ρόδου της με αριθμό πρωτ. 18284/9-10-2008 αίτησης άρσης της ρυμοτομικής δέσμευσης που 

υπέβαλαν οι προσφεύγοντες, η οποία είχε επιβληθεί στο ακίνητο των προσφευγόντων στο ΟΤ 

350 του Δήμου Ρόδου) με το Β.Δ. της 16-1-1973 αρχικά και στη συνέχεια με τη με αριθμό 

ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/22-3-1994 απόφαση του Νομάρχη Δωδ/σου, φωτοαντίγραφο της οποίας σας 

επισυνάπτω.      

3. Κατά των παραπάνω προσφευγόντων ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 24-2-2012 και με 

αριθμό κατάθεσης Ε4575/2012 αίτησή του, που απευθύνεται στο Συμβούλιο Επικρατείας 

(Τμήμα Ε΄), για αναίρεση της παραπάνω με αριθμό 229/2011 απόφασης του τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν, φωτοαντίγραφο 

της οποίας σας επισυνάπτω, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 12-10-2016, όπως προκύπτει από 

το έκθεμα του ΣτΕ που σας επισυνάπτω.  

4. Ήδη όμως έχει εκδοθεί η με αριθμό πρωτ. 5522/3-8-2015 απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Δωδ/σου κ. Γιάννη Φλεβάρη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος 

Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων 178/19-8-2015, φωτοαντίγραφα 

των οποίων σας επισυνάπτω, με την αποφασίστηκε η σημειακή τροποποίηση του Ο.Τ. 350 του 

σχεδίου πόλεως Ρόδου όπως αναφέρεται στην απόφαση αυτή. Δηλαδή ο Δήμος Ρόδου έχει 

συμμορφωθεί πλήρως με την παραπάνω με αριθμό 229/2011 απόφαση του Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

5. Για το λόγο αυτό η αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε δεν έχει πλέον αντικείμενο και 

επιβάλλεται η παραίτηση από αυτήν για αποφυγή καταβολής δικαστικών εξόδων σε βάρος του 

Δήμου Ρόδου, πρέπει επομένως να ληφθεί σχετική απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010.» 

 

(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 γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/85170/10-10-2016 του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και εγκρίνει την παραίτηση από την ήδη ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης από το Δήμο Ρόδου 

κατά της Θεώνης Διακίδη του Δημητρίου και άλλων τριών και της με αριθμό 229/2011 

απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου για την αποφυγή καταβολής 

δικαστικών εξόδων σε βάρος του Δήμου Ρόδου,  σύμφωνα και με την ανωτέρω εισήγηση του 

Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου. 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο 
εκτός ημερήσιας διάταξης                   Απόφ.414/2016 (Α.Δ.Α.: 7ΥΤΓΩ1Ρ-Ρ55) 

Λήψη  απόφασης για τη Νομική υποστήριξη του πρώην Προέδρου της Τ.Κ. Σαλάκου κ. 

Ευθυμίου Ευθυμίου, σύμφωνα με την εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

 (Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/85163/10-10-

2016) 
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Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/85163/10-10-2016, ως 

κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Νομική υποστήριξη του πρώην Προέδρου της Τ.Κ. Σαλάκου κ. Ευθυμίου 

Ευθυμίου. 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/85158/10-10-2016 αίτησή του. 

1. Σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 Ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση 

αυτή αντικαταστάθηκε ως με το άρθρ. 51 του Ν. 3979/2011, η δε μέσα σε " " φράση 

προστέθηκε στο τέλος του τρίτου εδαφίου  με το άρθρο 12 παρ. 7  Ν. 4071/2012 «Οι δήμοι και 

οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, 

ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, 

που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της 

νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί 

συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του 

δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή 

περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής «και θετική εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας». Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η 

εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 

και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς 

των δήμων και των περιφερειών.». 

2. Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να 

παρέχουν στους υπαλλήλους τους νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων, όταν έχει 

ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για αδικήματα που φέρονται ότι έχουν διαπράξει κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη παρέχεται μετά από αίτηση του 

υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο, εφόσον δεν πρόκειται για ποινική δίωξη που ασκήθηκε 

συνεπεία καταγγελίας από μέρους της υπηρεσίας του, συνίσταται δε σε υπεράσπιση του 

υπαλλήλου ενώπιον των δικαστηρίων από νομικό σύμβουλο του Δήμου με πάγια έμμισθη 

εντολή. Για τη νομική υποστήριξη του υπαλλήλου αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή μετά 

από θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

3. Στην προκειμένη περίπτωση με το με αριθμό 6846/17-11-2014 κλητήριο θέσπισμα της 

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, ο πρώην  Πρόεδρος της Τ.Κ. Σαλάκου κ. Ευθυμίου Ευθύμιος 

κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου αρχικά στις 11-9-

2015 για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι ως Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σαλάκου Ρόδου 

στην Σάλακο Ρόδου στις 22-03-2011 δια της παραλείψεως του προκάλεσε ρύπανση 

περιβάλλοντος και ειδικότερα: Στον ανωτέρω τόπο και κατά τον ανωτέρω χρόνο, με την 

ανωτέρω ιδιότητα του , δε μερίμνησε ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα υπερχείλισης της 

δεξαμενής αποχέτευσης της Κοινότητας Σαλάκου, με αποτέλεσμα τα λύματα που υπερχείλιζαν 

να πέφτουν στον ποταμό στον οποίο βρίσκονται οι γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας 

Καλαβαρδών και να προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς και 

στα οικοσυστήματα καθιστώντας γενικά το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές 

χρήσεις του με περαιτέρω παράλληλη συνέπεια την πρόκληση μεταβολής στο περιβάλλον 

με αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Κατά   παράβαση   των   άρθρων   1, 5, 12, 14, 26§1 ,27§1, 51, 53, 57, 79    Π.Κ. και άρθρ.  

28§1 Ν.1650/1986 ως ίσχυε προ Ν. 4042/2012. Η εκδίκαση του κλητηρίου αυτού 

θεσπίσματος αναβλήθηκε από τις 11-9-2015 και μετά από αναβολές προσδιορίστηκε για τις 

18-10-2016.   

4. Με την παραπάνω σχετική από 7-10-2016 αίτησή του ο κ. Ευθύμιος Ευθυμίου ζητά να 

τύχει της νομικής υποστήριξης και να παραστεί με νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου στο 

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 18-10-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά 

από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, λόγω προφανώς οικονομικών δυσκολιών και λόγω 

του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης, αφού κατηγορείται λόγω της 

ιδιότητάς του ως πρώην Προέδρου της Τ.Κ. Σαλάκου, κατηγορία που άδικα του αποδόθηκε. Για 

το λόγο αυτό εισηγούμαι να αποφασίσει θετικά η Οικονομική Επιτροπή και να ορίσει εμένα να 

υπερασπιστώ τον πρώην Πρόεδρο της Τ.Κ. Σαλάκου κ. Ευθυμίου Ευθύμιο.» 
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(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 γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/85163/10-10-2016 του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 Την με αρ. πρωτ. 2/85158/10-10-2016 αίτηση του κ. Ευθυμίου Ευθυμίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια 

αντιμισθία, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, και δίνει την εντολή και το δικαίωμα στον ανωτέρω 

για να παραστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις  18/10/2016 ή σε οποιαδήποτε 

άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει και να 

υπερασπιστεί νομικά τον πρώην Πρόεδρο της Τ.Κ. Σαλάκου κ.Ευθυμίου Ευθυμίου, αφού 

κατηγορείται λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην Πρόεδρος της Τ.Κ Σαλάκου.  

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνου που 

τέθηκε εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας συνεδρίασης. 

  

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   

              

 

Διακοσταματίου Σάββας 

       Αντιδήμαρχος                                                                    

                                                                   

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Κορωναίος Ιωάννης  

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

3. Ψυλλάκης Βασίλειος 

4. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

5. Κυριαζής Στέφανος 

Αυξομειώσεις 

βάσει 

αναμορφόσεων 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Ατσίδη Ελπίδα 


