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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

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

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

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 39/29-08-2017  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη  29 Αυγούστου 2017 και 

ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ.: 2/67390/25-08-2017, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και 

σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 75 του ν. 3852/2010.   

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

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

πέντε  (5) μέλη και ονομαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη,  2. Μουτάφη Δήμο -Μιχαήλ, 3. Παρασκευά Δημήτριο, 4. 

Σταυρή Μιχαήλ, 5. Χατζηλαζάρου Μαρία,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκης Αλέξανδρος (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να 

παρευρεθεί, 2. Ψυλλάκης Βασίλειος (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος 

της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 3. 

Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. 

Σαρρή - Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 4. Κασσανή 

Ευγένιο (δικ/νος),  ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη 

Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο 

(δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Τσίκκη Δημήτριο, 

λόγω έλλειψης αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να 

παρευρεθεί, 6. Δράκος Στέφανος (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 4
ο
 αναπληρωματικό μέλος της 

πλειοψηφίας κ. Χατζηλαζάρου Μαρία, λόγω έλλειψης αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας. 

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κ. 

Παπαγεωργίου Μαρίας και της  κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής 

υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Καλογήρου Παρασκευής, της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κας Βαϊλάκη Άννας και 

της υπαλλήλου Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κα Λουκά Σεβαστής,  

 

 

ΘΕΜΑ                                                                                   Aπόφ.Αρ.  495 / 2017 ΑΔΑ: Ω4ΦΔΩ1Ρ-Λ3Ο 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη 

της Επιτροπής για την ύπαρξη τεσσάρων κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική 
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εγκύκλιο στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να 

συζητηθούν μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια 

διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για 

την υπηρεσία «Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκοκκου Maconellicoccus hirsutus». 

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για 

το έργο  «MOTIVATE – Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable 

Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand» 

3. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ» 

4. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ» Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ,  

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται επείγονται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των 

διαγωνισμών και να εκτελεστούν άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω τεσσάρων κατεπειγόντων θεμάτων στην 39

η
 τακτική συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν μετά από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα λάβει για αυτά τις 

σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για 

την υπηρεσία «Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκοκκου Maconellicoccus hirsutus»  

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για 

το έργο  «MOTIVATE – Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable 

Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand» 

3. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ» 

4. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ» Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ. 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                                        Aπόφ. Αρ. 496 / 2017 (ΑΔΑ:7578Ω1Ρ-ΑΒ8) 

Έγκριση για τις ανατροπές  των  υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 

          (Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρ: 2/67282/25-08-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ. 2/67282/25-8-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών ως εξής:    
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 Πίνακας ανατροπών  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣ

Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Ασφάλιστρα  70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων και τεχνικών 

εγκαταστάσεων  
-14.000,00 

2 Ασφάλιστρα 70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών  μέσων  -10.000,00 

3 Αμοιβή  00-6142.0025 
Αμοιβή για έκδοση βεβαιώσεων για 

ταχογράφους – περιοριστή ταχύτητας – 

κάρτας καυσαερίων και πυροσβεστήρων  

-10.000,00 

4 Προμήθεια  20-6244.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση 

μηχανολογικού εξοπλισμού   
-128.712,02 

5 Προμήθεια  20-6243.0010 Προμήθεια  με χρηματοδοτική μίσθωση 

μηχανήματος έργου   
-40.603,01 

6 Αποκομιδή  20-6277.0005 

Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση 

ΑΣΑ , σάρωση ( μηχανική και 

χειρωνακτική ) χορτοκοπή – κλαδοκοπή ( 

μηχανική και χειρονακτική ) καθώς και 

αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών 

αποβλήτων του Δήμου Ρόδου    

-1.338.000,00 

7 Επίδομα  15-6741.0012 Επίδομα Απροστάτευτων Παιδιών -15.014,85 

8 Προμήθεια   70-6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών 

μέσων για έκτακτες ανάγκες  
-5.000,00 

9 Προμήθεια    70-6672.0005 
Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες 

μεταφορικών μέσων για έκτακτες ανάγκες  

-10.000,00 

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

προϊσταμένης λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος προσθέτει ότι είναι ανάγκη να ψηφιστεί και ο συμπληρωματικός πίνακας 

ανατροπών ο οποίος κατατέθηκε στην οικονομική επιτροπή με αριθμ. πρωτ. 2/68233/29-8-2017 ως εξής: 

Πίνακας Ανατροπών 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο  30-6142.0027 
Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την ένταξη 

σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στα 

έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ  

-26.000,00 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 2/67282/25-8-2017 και 2/68233/29-8-

2017 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  
Εγκρίνει τις ανατροπές πιστώσεων  στους σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως 

έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και 

την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

Πίνακας ανατροπών  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣ

Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Ασφάλιστρα  70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων και τεχνικών 

εγκαταστάσεων  
-14.000,00 

2 Ασφάλιστρα 70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών  μέσων  -10.000,00 

3 Αμοιβή  00-6142.0025 
Αμοιβή για έκδοση βεβαιώσεων για 

ταχογράφους – περιοριστή ταχύτητας – 

κάρτας καυσαερίων και πυροσβεστήρων  

-10.000,00 

4 Προμήθεια  20-6244.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση 

μηχανολογικού εξοπλισμού   
-128.712,02 

5 Προμήθεια  20-6243.0010 Προμήθεια  με χρηματοδοτική μίσθωση 

μηχανήματος έργου   
-40.603,01 

6 Αποκομιδή  20-6277.0005 

Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ , 

σάρωση ( μηχανική και χειρωνακτική ) 

χορτοκοπή – κλαδοκοπή ( μηχανική και 

χειρονακτική ) καθώς και αποκομιδή και 

διαχείριση δημοτικών αποβλήτων του Δήμου 

Ρόδου    

-1.338.000,00 

7 Επίδομα  15-6741.0012 Επίδομα Απροστάτευτων Παιδιών -15.014,85 

8 Προμήθεια   70-6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών 

μέσων για έκτακτες ανάγκες  
-5.000,00 

9 Προμήθεια    70-6672.0005 
Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες 

μεταφορικών μέσων για έκτακτες ανάγκες  

-10.000,00 

10 Έργο  30-6142.0027 
Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την ένταξη 

σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στα 

έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ  

-26.000,00 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o                                                                           Απόφ. Αρ: 497/ 2017 (Α.Δ.Α.7Ζ1ΓΩ1Ρ-Ν46) 

Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια 

ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN". 

(Εισήγηση τμήμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67269/25-08-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ. 2/67269/25-8-2017 εισήγηση του 

τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών, ως εξής:    

«Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ 

ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN. 
Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  
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2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 

και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον 

Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

5. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

6. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

7. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια Ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπου VAN 

8. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

9. Το γεγονός ότι καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001856326 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ανοικτού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN 

  2. να εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την Προμήθεια  Ανοικτού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού  »  ποσού 18.000,00 ευρώ και φορτηγού τύπου VAN ποσού 

17.000,00€ ως κάτωθι: 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

 

20-7131.0011 Προμήθεια ανοικτού μικρού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού 

φορτηγού 

18.000,00 € 

20-7131.0012 Προμήθεια φορτηγού τύπου 

VAN 

17.000,00 €  

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την αριθμ. 2/67269/25-8-2017 εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών   

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Α) Εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN   

 

Β) Η ανάληψη των ποσών για τους κωδικούς 20-7131.0011 και 20-7131.0012 έχει γίνει με την απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής αριθμ. 498/2017 (Α.Δ.Α. 7ΖΟ3Ω1Ρ-8ΧΞ)    
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ΘΕΜΑ 3o                                                                                Απόφ. Αρ. 498 / 20177 (Α.Δ.Α 7ΖΟ3Ω1Ρ-8ΧΞ) 

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων 

ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας        

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου με αρ. πρ: 2/67285/25-08-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ. 2/67285/25-8-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών, ως εξής:    

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Φόροι – τέλη 00-6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 500.000,00 

2 
Διαβίβαση 

επιχορήγησης 

στον ΔΟΠ 

60-6718.0001 
Διαβίβαση επιχορήγησης στον ΔΟΠ για την 

πράξη «Δομή Συσσιτίου και κοινωνικό 

φαρμακείο Δήμου Ρόδου» 

109.000,00 

3 Επιχορήγηση 

ΔΟΠΑΡ 
00-6715.0003 Επιχορήγηση ΔΟΠΑΕ 120.000,00 

4 Επιχορήγηση 

ΑΜΚΕ 
00-6718.0005 

Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας 

και Ανάπτυξης Ρόδου 

50.000,00 

5 Δημοσιεύσεις 10-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 15.000,00 

6 ΚΗΦΗ Δήμου 

Ρόδου 
60-7341.0011 ΚΗΦΗ Ρόδου 47.450,00 

7 Έργο 30-7333.0094 Βελτιωτικέ παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. 

Ατταβύρου 
119.700,00 

8 Έργο 30-7326.0078 Κατασκευή οστεοφυλακίων κοιμητηρίων Δ.Κ. 

Ρόδου και Δ.Κ. Παστίδας 
40.000,00 

9 Έργο 30-7326.0077 
Κατασκευή τσιμεντένιων βάσεων (Κολώνες) και 

υποδομών για την υποδοχή παροχών ΔΕΗ των 

μηχανημάτων ανακύκλωσης 

7.270,00 

10 Έργο 30-7333.0095 Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. 

Καμείρου 
38.350,00 

11 Λειτουργία 

Κέντρου 
60-7341.0010 

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτική 

Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου 

Ρόδου 

58.669,34 

12 
Έξοδα 

μετακίνησης 

αιρετών 

00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε 

θέματα Απόδημων Ροδίων κ. Τρέχα 

Κωνσταντίνου του Παναγιώτη στην πόλη 

Aliguippa ΑΡ των Η.Π.Α. στις 5/10/2017 εως 9-

10-2017 προκειμένου να εκπροσωπήσει το δήμο 

Ρόδου στο 90ο ετήσιο συνέδριο του 

Παραδοσιακού Συλλόγου Αμερικής “Αpollo” 

4.000,00 

13 Προμήθεια 20-7131.0012 Προμήθεια φορτηγού τύπου VAN 17.000,00 

14 Προμήθεια 20-7131.0011 Προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού 
18.000,00 

15 Ασφάλιστρα 70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων και τεχνικών 

εγκαταστάσεων 
14.000,00 

14. Ασφάλιστρα 70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 

15. Επιχορήγηση 00-6736.0001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 

σωματεία 
370.000,00 

 

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

προϊσταμένης λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την αριθμ. 2/67285/25-8-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών   

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Εγκρίνει τις διαθέσεις  πιστώσεων  στους σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες 

επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Φόροι – τέλη 00-6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 500.000,00 

2 

Διαβίβαση 

επιχορήγησης στον 

ΔΟΠ 

60-6718.0001 

Διαβίβαση επιχορήγησης στον ΔΟΠ για την 

πράξη «Δομή Συσσιτίου και κοινωνικό 

φαρμακείο Δήμου Ρόδου» 

109.000,00 

3 
Επιχορήγηση 

ΔΟΠΑΡ 
00-6715.0003 Επιχορήγηση ΔΟΠΑΕ 120.000,00 

4 
Επιχορήγηση 

ΑΜΚΕ 
00-6718.0005 

Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας 

και Ανάπτυξης Ρόδου 

50.000,00 

5 Δημοσιεύσεις 10-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 15.000,00 

6 
ΚΗΦΗ Δήμου 

Ρόδου 
60-7341.0011 ΚΗΦΗ Ρόδου 47.450,00 

7 Έργο 30-7333.0094 
Βελτιωτικέ παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. 

Ατταβύρου 
119.700,00 

8 Έργο 30-7326.0078 
Κατασκευή οστεοφυλακίων κοιμητηρίων Δ.Κ. 

Ρόδου και Δ.Κ. Παστίδας 
40.000,00 

9 Έργο 30-7326.0077 

Κατασκευή τσιμεντένιων βάσεων (Κολώνες) και 

υποδομών για την υποδοχή παροχών ΔΕΗ των 

μηχανημάτων ανακύκλωσης 

7.270,00 

10 Έργο 30-7333.0095 
Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. 

Καμείρου 
38.350,00 

11 
Λειτουργία 

Κέντρου 
60-7341.0010 

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτική 

Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου 

Ρόδου 

58.669,34 

12 
Έξοδα μετακίνησης 

αιρετών 
00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε 

θέματα Απόδημων Ροδίων κ. Τρέχα 

Κωνσταντίνου του Παναγιώτη στην πόλη 

Aliguippa ΑΡ των Η.Π.Α. στις 5/10/2017 εως 9-

10-2017 προκειμένου να εκπροσωπήσει το δήμο 

Ρόδου στο 90ο ετήσιο συνέδριο του 

Παραδοσιακού Συλλόγου Αμερικής “Αpollo” 

4.000,00 

13 Προμήθεια 20-7131.0012 Προμήθεια φορτηγού τύπου VAN 17.000,00 

14 Προμήθεια 20-7131.0011 
Προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού 
18.000,00 

15 Ασφάλιστρα 70-6252.0001 
Ασφάλιστρα μηχανημάτων και τεχνικών 

εγκαταστάσεων 
14.000,00 

14. Ασφάλιστρα 70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 

15. Επιχορήγηση 00-6736.0001 
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 

σωματεία 
370.000,00 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                                       Απόφ. Αρ: 499 / 2017 (Α.Δ.Α: 7Δ6ΜΩ1Ρ-Σ5Υ) 

Έγκριση για τις ανατροπές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. οικονομικού έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67126/25-08-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ. 2/67126/25-8-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών ως εξής:    

 «ΘΕΜΑ: Ανατροπές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε, έτους 2017.  
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       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

3. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

4. Την Υ.Π. 2/57103 ΦΕΚ 1932/Β’ και την Απόφαση του Υπ. Εσωτ. 24984/2-8-2016 

5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 15//22880-12-7-2016 

6. Το με αριθ. 35302/21-11-2016 έγγραφό του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 

7. Την απόφαση του Δ.Σ 174/2017 περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και την 

έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αρ. πρωτ. 21178/7-4-2017 

8. Το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 23045/7-7-2017 και την παράταση του 

προγράμματος των Ληξιπροθέσμων έως 30-6-2018 

9. Το γεγονός ότι, εκ παραδρομής, το τιμολόγιο με αριθμό 30/23-12-2016, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΙΖΑ 

ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ – 1
η 

εντολή ΜΠΕ για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του 

ρέματος ΠΟΤΟΥ στο Φαληράκι, εντάχθηκε στα Ληξιπρόθεσμα, ενώ ήταν ήδη χρηματοδοτούμενο 

από ΣΑΤΑ.   

10. Το γεγονός ότι, εκ παραδρομής, τα τιμολόγια με αριθμό 112641/25-11-2016 και 112582/24-11-

2016 (συνόλου €8.837,53), ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ, εντάχθηκαν στα 

Ληξιπρόθεσμα, ενώ δεν υπήρχαν επαρκείς πιστώσεις στον Κ.Α 10-8316.0001 

11. Το γεγονός ότι, εκ παραδρομής, τα τιμολόγια με αριθμό 13916-13915-13914/18-4-2016 και 16668-

16667-16666/7-9-2016 (συνόλου € 10.223,34), ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

εντάχθηκαν στα Ληξιπρόθεσμα, ενώ δεν υπήρχαν επαρκείς πιστώσεις στο Κ.Α 10-8316.0001 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. (- 83 )  του  

Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς ανατροπή υποχρεώσεις, για συγκεκριμένα 

παραστατικά- τιμολόγια, προς έγκριση. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

30-8323.0001 

Μελέτες Έρευνες 

πειραματικές εργασίες 

και ειδικές δαπάνες 2.604,00 

30/23-12-2016, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΙΖΑ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 

– 1η εντολή ΜΠΕ για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και 

διευθέτησης του ρέματος ΠΟΤΟΥ στο Φαληράκι / 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

10-8316.0001 

Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 10.223,34 

13916-13915-13914/18-4-2016 και 16668-16667-16666/7-9-

2016/ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 

10-8316.0001 

Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 8.837,53 

112641/25-11-2016 και 112582/24-11-2016 /BBD 

ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

 

 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. έτους 2017, βάσει όλων των 

ανωτέρω». 

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

της προϊσταμένης λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

  

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 2/67126/25-8-2017  της Δ/νσης Οικονομικών   

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Εγκρίνει τις ανατροπές πιστώσεων Π.Ο.Ε. στους σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι 

οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

30-8323.0001 

Μελέτες Έρευνες 

πειραματικές 

εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

2.604,00 

30/23-12-2016, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΙΖΑ 

ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ – 1
η 

εντολή ΜΠΕ για την 

υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του 

ρέματος ΠΟΤΟΥ στο Φαληράκι / ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ 

ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

10-8316.0001 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
10.223,34 

13916-13915-13914/18-4-2016 και 16668-16667-

16666/7-9-2016/ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 

10-8316.0001 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
8.837,53 

112641/25-11-2016 και 112582/24-11-2016 /BBD 

ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                      Απόφ. Αρ: 500 / 2017 (Α.Δ.Α: 6Φ88Ω1Ρ-ΘΔΝ)  

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων Π.Ο.Ε. έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67122/25-08-2017) 

 
Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ. 2/67122/25-8-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών ως εξής:    

  

“ΘΕΜΑ: Διαθέσεις πιστώσεων Π.Ο.Ε, έτους 2017.  

       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

3. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

4. Την Υ.Π. 2/57103 ΦΕΚ 1932/Β’ και την Απόφαση του Υπ. Εσωτ. 24984/2-8-2016 

5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 15//22880-12-7-2016 

6. Το με αριθ. 35302/21-11-2016 έγγραφό του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 

7. Την απόφαση του Δ.Σ 174/2017 περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και την 

έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αρ. πρωτ. 21178/7-4-2017 

8. Το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 23045/7-7-2017 και την παράταση του 

προγράμματος των Ληξιπροθέσμων έως 30-6-2018. 

9. Το γεγονός ότι, εκ παραδρομής, το τιμολόγιο με αριθμό 30/23-12-2016, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΙΖΑ 

ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ – 1
η 

εντολή ΜΠΕ για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του 

ρέματος ΠΟΤΟΥ στο Φαληράκι, εντάχθηκε στα Ληξιπρόθεσμα, ενώ ήταν ήδη χρηματοδοτούμενο 

από ΣΑΤΑ.   

10. Το γεγονός ότι, εκ παραδρομής, τα τιμολόγια με αριθμό 112641/25-11-2016 και 112582/24-11-

2016 (συνόλου €8.837,53), ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ, εντάχθηκαν στα 

Ληξιπρόθεσμα, ενώ δεν υπήρχαν επαρκείς πιστώσεις στον Κ.Α 10-8316.0001. 

11. Το γεγονός ότι, εκ παραδρομής, τα τιμολόγια με αριθμό 13916-13915-13914/18-4-2016 και 16668-

16667-16666/7-9-2016 (συνόλου € 10.223,34), ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

εντάχθηκαν στα Ληξιπρόθεσμα, ενώ δεν υπήρχαν επαρκείς πιστώσεις στο Κ.Α 10-8316.0001. 



   

 10 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. (- 81 )  του  

Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις, για συγκεκριμένα παραστατικά- 

τιμολόγια, προς έγκριση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

30-8123.0001 

Μελέτες Έρευνες 

πειραματικές 

εργασίες και 

ειδικές δαπάνες 2.604,00 

30/23-12-2016, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΙΖΑ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ – 1η 

εντολή ΜΠΕ για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης 

του ρέματος ΠΟΤΟΥ στο Φαληράκι / ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

10-8116.0001 

Δαπάνες 

προμήθειας 

αναλωσίμων 10.223,34 

13916-13915-13914/18-4-2016 και 16668-16667-16666/7-9-

2016/ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 

10-8116.0001 

Δαπάνες 

προμήθειας 

αναλωσίμων 8.837,53 

112641/25-11-2016 και 112582/24-11-2016 /BBD ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ/ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. έτους 2017, βάσει όλων των 

ανωτέρω». 

 

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

προϊσταμένης λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

  

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 2/67126/25-8-2017  της Δ/νσης Οικονομικών   

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Εγκρίνει τις διαθέσεις  πιστώσεων Π.Ο.Ε. στους σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες 

επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

30-8123.0001 

Μελέτες Έρευνες 

πειραματικές εργασίες και 

ειδικές δαπάνες 2.604,00 

30/23-12-2016, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΙΖΑ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 

– 1η εντολή ΜΠΕ για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και 

διευθέτησης του ρέματος ΠΟΤΟΥ στο Φαληράκι / 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

10-8116.0001 

Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 10.223,34 

13916-13915-13914/18-4-2016 και 16668-16667-16666/7-9-

2016/ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 

10-8116.0001 

Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 8.837,53 

112641/25-11-2016 και 112582/24-11-2016 /BBD 

ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

 

 

 

 

 



   

 11 

ΘΕΜΑ 6o                                                             Απόφ. Αρ: 501 / 2017 (Α.Δ.Α.7ΗΓΚΩ1Ρ-Ε49) 

Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. και Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη 

Υποχρέωσης, για πληρωμή ανάλογων προστίμων, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2008 έως 

30.09.2008 για τον υπάλληλο του Δήμου Ροδίων κ.Φραντζιδάκη Γεώργιο 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67120/25-08-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ. 2/67120/25-8-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών, ως εξής:    

 

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ και Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη 

Υποχρέωσης, για πληρωμή ανάλογων προστίμων, για το χρονικό διάστημα από 1-9 έως 30-9-

2008, για τον υπάλληλο του Δήμου Ροδίων ΦΡΑΝΤΖΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ   

Έχοντας υπόψη: 

 1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την τήρηση και 

υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

 2.  Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 και 8 του Ν.4270/2014 

3.  Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

4. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

5. Το έγγραφό μας για διενέργεια ΕΔΕ, από τα συνημμένα του οποίου προκύπτει ότι η  Διοικητική, , 

διαμέσου της Νομικής Υπηρεσίας, υπέβαλλε ένσταση κατά της βεβαίωσης αυτής ( αριθμός 21/16-1-

2017) 

6. Το γεγονός ότι ο χρόνος της εκδίκασης της ένστασης είναι απροσδιόριστος και η έκβασή της 

αμφίβολη, ενώ το μέγιστο αποτέλεσμά της θα ήταν μόνο η διαγραφή του προστίμου, δηλ. ποσού € 

326,42  

7. Το γεγονός ότι, εξαιτίας της ληξιπρόθεσμης αυτής οφειλής δεν είναι δυνατή η έκδοση 

πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας του Δήμου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 

είσπραξη επιχορηγήσεων για την εκτέλεση και πληρωμή δαπανών και δράσεων του Δήμου, σχετικών 

με τους σκοπούς της αρμοδιότητάς του. 

8. Την δυνατότητα του Δήμου, κατά την πληρωμή της οφειλής στο σύνολο της, να εξασφαλίσει την 

βεβαίωση- δέσμευση του ΙΚΑ, ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του Δήμου, κατά την εκδίκαση της 

ένστασης, θα επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.   

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με  : 

1. Την έγκριση καταβολής της εισφοράς αυτής, ποσού € 369,53 και των ανάλογων  

προστίμων ποσού € 326,42 (συνόλου € 695,95) και  

Την διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης, ποσού €326,42, που αφορά στα πρόστιμα, στον Κ.Α 00-

6822.0001 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 

 

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

προϊσταμένης λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την αριθμ. 2/67120/25-8-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών   

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Α) Εγκρίνει την  εισφορά, ποσού € 369,53 και των ανάλογων προστίμων ποσού € 326,42 (συνόλου € 

695,95) για πληρωμή ανάλογων προστίμων, για το χρονικό διάστημα από 1-9 έως 30-9-2008, για τον 

υπάλληλο του Δήμου Ροδίων ΦΡΑΝΤΖΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 

Β) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης, ποσού €326,42, που αφορά στα πρόστιμα, 

στον Κ.Α 00-6822.0001 «Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης». 
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ΘΕΜΑ 7o                                                     Απόφ. Αρ: 502 / 2017 (Α.Δ.Α.: 6Φ7ΞΩ1Ρ-ΕΚΡ) 

Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. και Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη 

Υποχρέωσης, για πληρωμή ανάλογων προστίμων, για το χρονικό διάστημα από 1ο / 1993 έως και 8ο 

/1997 για τον υπάλληλο του πρώην Δήμου Πεταλούδων  κ. Καππίρη Δημήτριο 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67117/25-08-2017) 

 

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

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67117/25-08-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ και Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη 

Υποχρέωσης, για πληρωμή ανάλογων προστίμων, για το χρονικό διάστημα από 1
ο
/1993 έως και 8

ο
/1997, 

για τον υπάλληλο του Δήμου Πεταλούδων ΚΑΠΠΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την τήρηση και 

υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 και 8 του Ν.4270/2014 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

4. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

5. Το έγγραφό μας για διενέργεια ΕΔΕ, από τα συνημμένα του οποίου προκύπτει η αποδοχή της οφειλής 

αυτής από τον Δήμο Πεταλούδων, χωρίς να έχει υποβληθεί ένσταση κατά της βεβαίωσης αυτής (συν. 1) 

6. Το γεγονός ότι, εξαιτίας της ληξιπρόθεσμης αυτής οφειλής δεν είναι δυνατή η έκδοση 

πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας του Δήμου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 

είσπραξη επιχορηγήσεων για την εκτέλεση και πληρωμή δαπανών και δράσεων του Δήμου, 

σχετικών με τους σκοπούς της αρμοδιότητάς του. 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με  : 

2. Την έγκριση καταβολής της εισφοράς αυτής, ποσού € 2.387,37 και των ανάλογων προστίμων 

ποσού € 3.278,77 (συνόλου € 5.666,14) και  

3. Την διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης, ποσού €3.278,77, που αφορά στα πρόστιμα, 

στον Κ.Α 00-6822.0001 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης. 

Συν:(1) 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας και της Προϊσταμένης 

Δ/νσης Οικονομικών κας Καλόγήρου Παρασκευής) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/67117/25-08-2017 της Δ/νσης Λογιστηρίου Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 και 8 του Ν.4270/2014 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς στο ΙΚΑ για τον υπάλληλο του πρώην Δήμου 

Πεταλουδών κ. Καππίρη Δημητρίου και για το διάστημα από 1
ο
/1993 έως και 8

ο
 /1997, ποσού 2.387,37€ και 

των ανάλογων προστίμων ποσού 3.278,77€,  συνολικής αξίας  5.666,14€. 

Β) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης, ποσού 3.278,77€, που αφορά πρόστιμα, στον 

Κ.Α 00-6822.0001 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης. 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως διατάκτης, όπου 

σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 
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ΘΕΜΑ 8o                                                     Απόφ. Αρ: 503 / 2017 (Α.Δ.Α. ΩΧ2ΤΩ1Ρ-ΣΧΤ) 

Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρέωσης Π.Ο.Ε. για εκτέλεση διαταγής πληρωμής 

5/2017 για την δικαιούχο «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/66342/23-08-2017) 

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

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/66342/23-08-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη Υποχρέωσης Π.Ο.Ε, για εκτέλεση διαταγής πληρωμής 5/2017-

Δικαιούχος : BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε 

 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την τήρηση 

και υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

4. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

5. Την απόφαση τις Ο.Ε. με αριθμό 2/2017 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

6. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με αριθ. 1/2017 περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

έτους 2017 , που εγκρίθηκε με την αριθ. 6278/2-2-2017 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

7. Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ., 18/2017,  27/2017 και 40/2017 περί Ανατροπής 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 

9. Την Διαταγή Πληρωμής 5/2017 του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία επιδικάζονται, εκτός του 

οφειλόμενου κεφαλαίου και τόκοι υπερημερίας ( υπολογιζόμενοι 90 ημέρες από την επόμενη της 

έκδοσης κάθε τιμολογίου)  

10. Την απόφαση της Ο.Ε 97/2017, με την οποία αποφασίστηκε η μη άσκηση ανακοπής κατά της ως 

άνω διαταγής πληρωμής. 

11. Το γεγονός ότι τα με αριθμό 3155, 3156 και 1451 τιμολόγια, συνόλου €2.264,46 δεν υπάρχουν στο 

αρχείο της Υπηρεσίας και θα εκκαθαριστούν κατόπιν αιτήματος για ΕΔΕ, προκειμένου αυτά να 

αναζητηθούν 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  του  Προϋπολογισμού 2017, που 

αφορούν στο κεφάλαιο, στους τόκους υπερημερίας και στην δικαστική δαπάνη , με τις αιτούμενες προς 

διάθεση πιστώσεις και ανάληψη υποχρέωσης, για τα συγκεκριμένα παραστατικά- τιμολόγια οφειλών 

Π.Ο.Ε, προς έγκριση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : BRINX ΑΕ 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ 

ΚΑ 

κεφαλαίου 

Αξία 

κεφαλαίου 

(€) 

Υπολογισμός 

Τόκων 

Υπερημε- 

ρίας 

(παρέλευση 

90 ημερών 

από την 

επόμενη της 

έκδοσης) 

από: 

Τόκοι 

Υπερη-

μερίας 

(€) 

ΚΑ Τόκων 

Υπερημερίας 

Ποσό και 

Κ.Α 

Δικαστικής 

δαπάνης 

1855 27/10/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 477,92 26/1/2016 45,02 00-6823.0001 00-6492.0001 

1497 18/5/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 1.000,71 17/8/2015 120,91 00-6823.0001 00-6492.0001 

1490 18/5/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 417,70 17/8/2015 50,47 00-6823.0001 00-6492.0001 

3064 30/12/2014 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 627,47 31/3/2015 90,15 00-6823.0001 00-6492.0001 

1854 27/10/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 514,45 26/1/2016 48,46 00-6823.0001 00-6492.0001 

1498 18/5/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 1.876,88 17/8/2015 226,77 00-6823.0001 00-6492.0001 

3063 30/12/2014 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 508,28 31/3/2015 73,03 00-6823.0001 00-6492.0001 
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3068 30/12/2014 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 232,00 31/3/2015 33,33 00-6823.0001 00-6492.0001 

3067 30/12/2014 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 1.039,53 31/3/2015 149,35 00-6823.0001 00-6492.0001 

3066 30/12/2014 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 53,92 31/3/2015 7,75 00-6823.0001 00-6492.0001 

1910 5/11/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 1.087,00 5/2/2016 100,62 00-6823.0001 00-6492.0001 

1364 25/9/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 767,57 26/12/2015 76,21 00-6823.0001 00-6492.0001 

1502 19/5/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 17,40 18/8/2015 2,10 00-6823.0001 00-6492.0001 

1500 18/5/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 1.722,60 17/8/2015 208,13 00-6823.0001 00-6492.0001 

848 7/10/2014 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 639,86 5/1/2015 100,87 00-6823.0001 00-6492.0001 

3155 18/3/2015 BRINX ΑΕ 099774123 00-6492.0001 861,65 17/6/2015 112,75 00-6823.0001 00-6492.0001 

3156 18/3/2015 BRINX ΑΕ 099774123 00-6492.0001 934,17 17/6/2015 122,24 00-6823.0001 00-6492.0001 

1451 27/32015 BRINX ΑΕ 099774123 00-6492.0001 468,64 26/6/2015 60,63 00-6823.0001 00-6492.0001 

      ΣΥΝΟΛΟ   13.247,75   1.628,79   305 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

       

 
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3155/18-3-2015, 3156/18-3-2015, 

    

 

1451/27-3-2015, συνόλου €2.264,46 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

    

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης Υποχρεώσεων βάσει 

όλων των ανωτέρω. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας και της Προϊσταμένης 

Δ/νσης Οικονομικών κας Καλόγήρου Παρασκευής) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/66342/23-08-2017 της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 και 8 του Ν.4270/2014 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α) Εγκρίνει τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων για τα συγκεκριμένα 

παραστατικά - τιμολόγια οφειλών Π.Ο.Ε.,  προς εκτέλεση της διαταγής πληρωμής με αρ. 5/2017 της 

δικαιούχου «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» που αφορούν κεφάλαιο, τόκους 

υπερημερίας και δικαστική δαπάνη ως εξής: 

 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ 

ΚΑ 

κεφαλαίου 

Αξία 

κεφαλαίου 

(€) 

Υπολογισμός 

Τόκων 

Υπερημε- 

ρίας 

(παρέλευση 

90 ημερών 

από την 

επόμενη της 

έκδοσης) 

από: 

Τόκοι 

Υπερη-

μερίας 

(€) 

ΚΑ Τόκων 

Υπερημερίας 

Ποσό και 

Κ.Α 

Δικαστικής 

δαπάνης 

1855 27/10/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 477,92 26/1/2016 45,02 00-6823.0001 00-6492.0001 

1497 18/5/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 1.000,71 17/8/2015 120,91 00-6823.0001 00-6492.0001 

1490 18/5/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 417,70 17/8/2015 50,47 00-6823.0001 00-6492.0001 

3064 30/12/2014 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 627,47 31/3/2015 90,15 00-6823.0001 00-6492.0001 

1854 27/10/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 514,45 26/1/2016 48,46 00-6823.0001 00-6492.0001 

1498 18/5/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 1.876,88 17/8/2015 226,77 00-6823.0001 00-6492.0001 

3063 30/12/2014 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 508,28 31/3/2015 73,03 00-6823.0001 00-6492.0001 

3068 30/12/2014 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 232,00 31/3/2015 33,33 00-6823.0001 00-6492.0001 

3067 30/12/2014 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 1.039,53 31/3/2015 149,35 00-6823.0001 00-6492.0001 

3066 30/12/2014 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 53,92 31/3/2015 7,75 00-6823.0001 00-6492.0001 
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1910 5/11/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 1.087,00 5/2/2016 100,62 00-6823.0001 00-6492.0001 

1364 25/9/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 767,57 26/12/2015 76,21 00-6823.0001 00-6492.0001 

1502 19/5/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 17,40 18/8/2015 2,10 00-6823.0001 00-6492.0001 

1500 18/5/2015 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 1.722,60 17/8/2015 208,13 00-6823.0001 00-6492.0001 

848 7/10/2014 BRINX ΑΕ 099774123 70-8116.0001 639,86 5/1/2015 100,87 00-6823.0001 00-6492.0001 

3155 18/3/2015 BRINX ΑΕ 099774123 00-6492.0001 861,65 17/6/2015 112,75 00-6823.0001 00-6492.0001 

3156 18/3/2015 BRINX ΑΕ 099774123 00-6492.0001 934,17 17/6/2015 122,24 00-6823.0001 00-6492.0001 

1451 27/32015 BRINX ΑΕ 099774123 00-6492.0001 468,64 26/6/2015 60,63 00-6823.0001 00-6492.0001 

      ΣΥΝΟΛΟ   13.247,75   1.628,79   305 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3155/18-3-2015, 3156/18-3-2015, 
1451/27-3-2015, συνόλου €2.264,46 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως διατάκτης, όπου 

σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                                           Απόφ. Αρ: 504 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΙΜΝΩ1Ρ-ΜΚ6) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του Ανοικτού, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια 

τροφίμων για τις Δομές του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου   

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67273/25-

08-2017) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67273/25-08-2017, ως κατωτέρω: 

«Θέμα :   Έγκριση  του πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής )  του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού     για την  προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού 

Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ 

 

   Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένων  πρακτικών  της επιτροπής για δικαιολογητικά 

– τεχνική προσφορά του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού     για την  προμήθεια 

Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ». 

 
 Συνημμένα : 

1ο πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών   του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την 

προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι  

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ », 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ και είκοσι ένα 

λεπτά (387.526,21 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/52471/2017   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 43746,3 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC001669771 2017-07-10 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Παρασκευή 18  του μηνός Αυγούστου  

του έτους 2017  και ώρα 11:00 π.μ.  οι παρακάτω: 

1. Αφαντενός Νικόλαος, μονιμός Υπάλληλος του    Τμήματος προμηθειών , ως Πρόεδρος   
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2. Αντωνάτος Γεράσιμος , μονιμος Υπάλληλος , Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών  Δ. Ρόδου, ως 

μέλος   

3. Κανάκας Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος , του Τμήματος Προμηθειών Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τις προμήθειες του Δήμου, 

σύμφωνα με την με αριθμό 20/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ :6ΖΛΙΩ1Ρ-

0ΘΦ), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 386/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ : 661ΚΩ1Ρ-7Λ1), συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, 

για την σύνταξη του 1
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : 

«Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  

ΔΟΠ» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει  

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η 

διακήρυξη δηλ.  18-08-2017  και ώρα 11:00.  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα                       

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό  διαγωνισμό 43746,3 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος 

από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, 

προσφορά από τους Παρακάτω  προμηθευτές : 

 ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :70042 

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :70215 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 

69873 

 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε. αύξοντα 

αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 70600 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου για την 

παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι όλες οι ανωτέρω εταιρείες υπέβαλαν 

έντυπη προσφορά σύμφωνα με τα άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

 

Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των παραπάνω συμμετεχόντων   και η Επιτροπή 

προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις ανά ημέρα και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος  για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης ήταν τα 

εξής: 

1) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016 

2) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ Υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), και την εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής της τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ποσού 2.643,60 € που αφορά τις ομάδες 7Α, 7Β, 14Α, 

14Β, 15,16, 22Α και 22Β . 

Η εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), και 

την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  ποσού 

1.744,55 € που αφορά τις ομάδες 1,2, 8 και 9. 

Η εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  Υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.) και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής της  τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.  ποσού 1.432,15 € που 

αφορά τις ομάδες 3, 3Α, 10Α, 10Β, 17Α και 17Β. 
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Η εταιρεία ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε. 

Υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  ποσού 733,72 € που αφορά τις ομάδες 4,11, 18 και 19. 

Διευκρινίζεται ότι στις 21/08/2017 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό έλεγχο 

του έντυπου φακέλου, ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε την με αριθμό πρωτ. : 2/65122/21-08-2017 

επιστολή προς τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ) περί της εγκυρότητας 

ή μή αυτής και έλαβε θετική απάντηση για τον συμμετέχοντα ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ  

 

Επίσης ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε την με αριθμό πρωτ. : 2/65124/21-08-2017 επιστολή προς τον 

εκδότη της εγγυητικής επιστολής (ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ) περί της 

εγκυρότητας ή μή αυτής και έλαβε  θετική απάντηση για τον συμμετέχοντα ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. 

ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

 Επίσης ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε την με αριθμό πρωτ. : 2/65126/21-08-2017 επιστολή προς 

τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. )  περί της εγκυρότητας ή μή αυτής και 

έλαβε  θετική απάντηση για τον συμμετέχοντα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.   

  

Τέλος  ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε την με αριθμό πρωτ. : 2/65127/21-08-2017 επιστολή προς τον 

εκδότη της εγγυητικής επιστολής (ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ) περί της 

εγκυρότητας ή μή αυτής και έλαβε θετική απάντηση για τον συμμετέχοντα ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε. 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όλες οι  διαγωνιζόμενες εταιρείες υπέβαλαν  ορθά τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής τους  και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον έλεγχο της 

Τεχνικής της Προσφοράς. 

 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς 

Των ανωτέρω   διαγωνιζόμενων  οικονομικών  φορέων  η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

Καλύπτουν   κατ΄  ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  

η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσουν   στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς όλοι οι ανωτέρω οικονομικοί 

φορείς . 
 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια  «Τροφίμων για 

τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ» 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς) η 

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ για τις ομάδες 7Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 

7Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 14Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, 14Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ 

ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, 15 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ με Φ.Π.Α. 24%, 16 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ και 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ με Φ.Π.Α.13%,  , 22Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  

ΔΟΠ και 22Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ 

   

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς )η εταιρεία 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για τις ομάδες 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ με Φ.Π.Α. 13%, 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

με Φ.Π.Α. 24%,  8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ με 

Φ.Π.Α. 13%  και 9 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ με 

Φ.Π.Α. 24% 
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 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η εταιρεία  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε .  για τις ομάδες 3<< ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 3Α<< ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 10Α << 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ >>, 10Β << ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ >> , 17Α<< ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  >>,  και 17Β << ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ >>, 

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η εταιρεία 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε  .  για τις ομάδες 4 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ   ,11 << ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, 

ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>>, 18 <<ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ με Φ.Π.Α. 13%  >>:  και 19<<<ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  με Φ.Π.Α. 24%>> 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/67273/25-08-2017 του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Την με αρ. 386/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής του Ανοικτού, Διεθνούς, Ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

Β) Εγκρίνει να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η 

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ για τις ομάδες 7Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 7Β 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 14Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, 

ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, 14Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, 15 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  

ΔΟΠ με Φ.Π.Α. 24%, 16 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ με 

Φ.Π.Α.13%,  , 22Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ και 22Β 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ 

Γ) Εγκρίνει να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς )η 

εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για τις ομάδες 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ με Φ.Π.Α. 13%, 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ με Φ.Π.Α. 24%,  

8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ με Φ.Π.Α. 13%  και 9 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ με Φ.Π.Α. 24% 

Δ)  Εγκρίνει να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η 

εταιρεία  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  για τις ομάδες 3 «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 3
Α
 « ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 10Α «ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ», 10Β «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ», 17
Α
  «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ»,  και 17Β  «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ και 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ», 

Ε) Εγκρίνει να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η 

εταιρεία ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε.  για τις ομάδες 4 
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ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ   ,11 «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ 

ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ», 18 «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΟΠ και 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ με Φ.Π.Α. 13%» και 19 «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  

με Φ.Π.Α. 24%». 

 

 

ΘΕΜΑ 10o                                                       Απόφ. Αρ: 505 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΒ1ΑΩ1Ρ-ΟΗΓ) 

Έγκριση για την ανάθεση-τροποποίηση συμβάσεων, σύμφωνα με τον κανόνα των «ήσσονος αξίας ή de 

minimis» της κατευθυντήριας οδηγίας 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και της παρ. 2 

του άρθρου 32 του Ν.4412/2016) 

(Εισήγηση τμήμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67270/25-08-2017) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67270/25-08-2017, ως κατωτέρω: 

 

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

Έχοντας υπ΄ όψιν : 

1. Την κατευθυντήρια οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

2. Την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 όπου έχει μεταφερθεί ο κανόνας των <<ήσσονος αξίας ή 

de minimis>> τροποποιήσεις ήσσονος αξίας της σύμβασης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένη αξία, 

είναι αποδεκτές, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

3. Σύμφωνα με την οδηγία 22 , προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των de minimis τροποποιήσεων θα 

πρέπει να πληρούνται αθροιστικά τα κατωτέρω 

Α.  Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών και ειδικότερα του 

άρθρο 5 του Ν. 4412/2016 δηλαδή για το Δήμο 209.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α, 

Β. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο  ποσοστό  και ειδικότερα το 10% της 

αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών 

Γ. Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης, δηλαδή  να μεταβάλει το είδος ή το 

αντικείμενο της αρχικής σύμβασης (π.χ. από  σύμβαση προμηθειών σε σύμβαση υπηρεσιών) 

4. Στην κατευθυντήρια οδηγία 22 ορίζεται ρητά ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη 

αιτιολόγηση τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση συσωρευτικά των προϋποθέσεων 

3Α, 3Β και 3Γ  

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει ενεργές συμβάσεις με τους εξής προμηθευτές : 

 ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε. με αρ. σύμβασης 2/72009 /01-09-2016 που έχει ισχύ ένα έτος μετά την 

υπογραφή της ποσού 60007,88 με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. με αρ. σύμβασης 2/72007/01-09-2016 που έχει ισχύ ένα έτος 

μετά την υπογραφή της ποσού 39700,48 με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κρέατος. 

6 Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2/67137 /25-08-2017 της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής 

Απασχόλησης με τις ανάγκες της 

7. Το γεγονός ότι Δήμος μας έχει προχωρήσει σε νέο διεθνή διαγωνισμό ο οποίος είναι σε εξέλιξη και 

προβλέπουμε ότι νέες συμβάσεις θα υπογράψαμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου   

Εισηγούμαστε 

1. Την ανάθεση – τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρεία  ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.   προμήθεια 

ειδών παντοπωλείου ποσού 4.729,08 € με το Φ.Π.Α 

2. Την ανάθεση – τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρεία  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.   

προμήθεια κρέατος  ποσού 3.176,16 € με το Φ.Π.Α». 
 

         Συνημμένα : έγγραφο της της Δ/νσης Προσχολικής  Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης με τις ανάγκες της 

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

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση συμβάσεων Μελέτης Τροφίμων Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δήμου Ρόδου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). 

 Παρακαλούμε όπως τροποποιηθούν οι συμβάσεις των προμηθευτών  Μελέτης Τροφίμων της Διεύθυνσης 

Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου, βάση της κατευθυντήριας οδηγίας 22 

(απόφαση 44/09/06 του 2017) με την οποία μπορούμε να τροποποιούμε την σύμβαση ήσσονος αξίας, λόγω 
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καθυστέρησης ολοκλήρωσης διαδικασιών του νέου διαγωνισμού Τροφίμων της Δ/νσης μας και λήξη των 

τρεχουσών συμβάσεων στις 1-09-2017, για χρονικό διάστημα από 1-09-2017 έως και 31-10-2017  σύμφωνα 

με τον κάτωθι πίνακα: 

  Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, καμία αξία της τροποποίησης της σύμβασης δεν 

ξεπερνά το 10% της αρχικής σύμβασης. 

 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 8% 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  κιλο 25 0,95 23,75   

2 Αλεύρι φαρίνα 500 gr τεμ 85 0,90 76,50   

3 Αρακάς κατεψυγμένος 1 KG κιλο 44 1,90 83,60   

4 Αυγά 6άδα τεμ 138 1,10 151,80   

5 Γάλα εβαπορέ 410 gr  τεμ 514 0,85 436,90   

6 Κριθαράκι ψιλό 500 gr τεμ 92 0,85 78,20   

7 Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 500 gr  τεμ 134 0,85 113,90   

8 Μακαρόνια παστίτσιου 500 gr  τεμ 45 0,85 38,25   

9 Μακαρόνια Πέννες 500 gr  τεμ 6 0,85 5,10   

10 Μακαρόνια σπαγγέτι 500 gr  τεμ 22 0,85 18,70   

11 Νερό εμφιαλωμένο 0,5lt(24 τεμ) κιβώτιο 4 3,60 14,40   

12 Πουρές 1 κιλού  τεμ 10 2,80 28,00   

13 Ρύζι καρολίνα 500 gr τεμ 64 1,35 86,40   

14 Ρύζι κίτρινο 500 gr τεμ 111 1,35 149,85   

15 Σπανάκι κατεψυγμένο 1KG κιλό 17 1,80 30,60   

16 Τυρί EDAM  κιλό 42 5,50 231,00   

17 Τυρί REGATO κιλό 25 6,00 150,00   

18 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό  τάπερ 47 6,90 324,30   

19 Φακές 500 gr τεμ 73 1,15 83,95   

20 Φασολάκια κατεψυγμένα 1KG κιλό 36 1,90 68,40   

21 Φασόλια 500 gr τεμ 66 1,20 79,20   

  Σύνολο ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  

  2.272,80   

 ΦΠΑ 13%  295,46 

 ΣΥΝΟΛΟ  2568,26 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ/ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

    1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ 2/72007/1-9-2016 39700,48 € 3186,28€ 

2 Δ.& Σ. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ Α.Ε. 2/68919/24-8-2016 12339,36 € 938,71€ 

3 ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε. 2/72009/1-9-2016 59699,35 € 4729,08€ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 8% 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλάτι 500γρ.   τεμ 33 0,40 13,2 

2 Αλουμινόχαρτο 100m *45 cm ΤΕΜ 2 8 16 

3 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. πακέτο 36 0,40 14,4 

4 Βούτυρο 2kg  τεμ 25 5,50 137,5 

5 Γαρύφαλλο 100γρ.  τεμ 6 0,70 4,2 

6 Γαρύφαλλο ολόκληρο 50 gr  ΤΕΜ  2 2,30 4,6 

7 Δάφνη 100 gr τεμ 5 1,40 7 

8 Δημητριακά 1kg  τεμ 54 4,95 267,3 

9 Δυόσμος  100 gr τεμ 2 0,70 1,4 

10 Ζάχαρη άσπρη 1 kg  κιλό 61 1,00 61 

11 Ζάχαρη άχνη  400 gr ΤΕΜ 3 1 3 

12 Ζελέ 200γρ. διάφορες γεύσεις  τεμ 73 1,50 109,5 

13 Κακάο 125 gr τεμ 14 1,30 18,2 

14 Κανέλα τριμμένη 500 gr τεμ 5 3,50 17,5 

15 Καφές στιγμιαίος 200 gr τεμ. 7 5,50 38,5 

16 Κίμινο 500 gr τεμ 5 3,90 19,5 

17 Κόρν φλάουρ 500 gr τεμ 11 0,95 10,45 

18 Κρέμες άνθος αραβοσίτου βανίλια 43 gr  τεμ 149 0,40 59,6 

19 Λαδόκολα  50 m  ΤΕΜ 1 3,9 3,9 

20 Μαγιά μπύρας 8 gr τεμ 15 1,00 15 

21 Μαρμελάδα 450 gr διάφορες γεύσεις  τεμ 44 2,15 94,6 

22 Μέλι ανθέων 900 gr τεμ 25 6,50 162,5 

23 Μεμβράνη 250 m * 45 cm ΤΕΜ 2 6,9 13,8 

24 Μοσχοκάρυδο 100gr. (τεμ.)  τεμ 4 0,90 3,6 

25 Μπαιΐκιν πάουντερ (συσκευασία 3 τμχ)  τεμ 19 0,40 7,6 

26 Μπισκότα Πτι Μπερ 250 gr τεμ 202 0,95 191,9 

27 Ξύδι 100% 400 gr τεμ 9 0,45 4,05 

28 Ξύδι 100% 5kg  τεμ 4 4,50 18 

29 Ξύδι Αναπλήρωσης 5lt  TEM 2 3,90 7,8 

30 Ξύλα κανέλλας 100 gr τεμ 5 0,90 4,5 

31 Πιπέρι 500 gr τεμ 3 8,00 24 

32 Ρίγανη 500 gr τεμ 3 2,50 7,5 

33 Σόδα 30 gr τεμ 4 0,80 3,2 

34 Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 3kg  τεμ 8 3,50 28 

35 Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 400 gr τεμ 112 0,70 78,4 

36 Τοματοπολτός 800 gr τεμ 27 1,75 47,25 

37 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 500gr τεμ 109 0,60 65,4 

38 Χυμός 1lt ανάμεικτος  σε τετραπακ  τεμ 127 1,25 158,75 

  Σύνολο ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  

  1742,6 

 ΦΠΑ 24%  418,22 

 ΣΥΝΟΛΟ  2160,82 
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ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ

Σ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 8% 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κρέας μόσχου άνευ οστών (νουά) νωπό κιλό 68 9,03 614,04 

2 Κιμάς μόσχου καθαρός (νουά) κιλό 120 9,03 1083,60 

3 Κιμάς χοιρινός καθαρός  κιλό 20 4,87 97,40 

4 Χοιρινή σπάλα άνευ οστών νωπό κιλό 60 4,87 292,20 

5 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 224 3,27 732,48 

  Σύνολο ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  

  2819,72 

 ΦΠΑ 13%  366,56 

 ΣΥΝΟΛΟ  3186,28 

 

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 8% 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Άρτος τύπου 70% φρατζόλα 500γρ 1.038,40   0,80   830,72   

  Σύνολο ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  

   830,72   

 ΦΠΑ 13%  107,99 

 ΣΥΝΟΛΟ  938,71 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/67270/25-08-2017 του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τα άρθρα 5 και 32 παρ. 2 του Ν.4412/2016,  

 Την κατευθυντήρια οδηγία 22 ( απόφαση 44/09-06-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την ανάθεση - τροποποίηση της σύμβασης, σύμφωνα με τον κανόνα των «ήσσονος αξίας ή 

de minimis», με την εταιρεία  «ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.»  για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου 

ποσού 4.729,08 € με το Φ.Π.Α, για τα παρακάτω είδη: 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 8% 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  κιλο 25 0,95 23,75   

2 Αλεύρι φαρίνα 500 gr τεμ 85 0,90 76,50   

3 Αρακάς κατεψυγμένος 1 KG κιλο 44 1,90 83,60   

4 Αυγά 6άδα τεμ 138 1,10 151,80   

5 Γάλα εβαπορέ 410 gr  τεμ 514 0,85 436,90   
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6 Κριθαράκι ψιλό 500 gr τεμ 92 0,85 78,20   

7 Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 500 gr  τεμ 134 0,85 113,90   

8 Μακαρόνια παστίτσιου 500 gr  τεμ 45 0,85 38,25   

9 Μακαρόνια Πέννες 500 gr  τεμ 6 0,85 5,10   

10 Μακαρόνια σπαγγέτι 500 gr  τεμ 22 0,85 18,70   

11 Νερό εμφιαλωμένο 0,5lt(24 τεμ) κιβώτιο 4 3,60 14,40   

12 Πουρές 1 κιλού  τεμ 10 2,80 28,00   

13 Ρύζι καρολίνα 500 gr τεμ 64 1,35 86,40   

14 Ρύζι κίτρινο 500 gr τεμ 111 1,35 149,85   

15 Σπανάκι κατεψυγμένο 1KG κιλό 17 1,80 30,60   

16 Τυρί EDAM  κιλό 42 5,50 231,00   

17 Τυρί REGATO κιλό 25 6,00 150,00   

18 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό  τάπερ 47 6,90 324,30   

19 Φακές 500 gr τεμ 73 1,15 83,95   

20 Φασολάκια κατεψυγμένα 1KG κιλό 36 1,90 68,40   

21 Φασόλια 500 gr τεμ 66 1,20 79,20   

  Σύνολο ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  

  2.272,80   

 ΦΠΑ 13%  295,46 

 ΣΥΝΟΛΟ  2568,26 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 8% 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλάτι 500γρ.   τεμ 33 0,40 13,2 

2 Αλουμινόχαρτο 100m *45 cm ΤΕΜ 2 8 16 

3 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. πακέτο 36 0,40 14,4 

4 Βούτυρο 2kg  τεμ 25 5,50 137,5 

5 Γαρύφαλλο 100γρ.  τεμ 6 0,70 4,2 

6 Γαρύφαλλο ολόκληρο 50 gr  ΤΕΜ  2 2,30 4,6 

7 Δάφνη 100 gr τεμ 5 1,40 7 

8 Δημητριακά 1kg  τεμ 54 4,95 267,3 

9 Δυόσμος  100 gr τεμ 2 0,70 1,4 

10 Ζάχαρη άσπρη 1 kg  κιλό 61 1,00 61 

11 Ζάχαρη άχνη  400 gr ΤΕΜ 3 1 3 

12 Ζελέ 200γρ. διάφορες γεύσεις  τεμ 73 1,50 109,5 

13 Κακάο 125 gr τεμ 14 1,30 18,2 

14 Κανέλα τριμμένη 500 gr τεμ 5 3,50 17,5 

15 Καφές στιγμιαίος 200 gr τεμ. 7 5,50 38,5 

16 Κίμινο 500 gr τεμ 5 3,90 19,5 

17 Κόρν φλάουρ 500 gr τεμ 11 0,95 10,45 

18 

Κρέμες άνθος αραβοσίτου βανίλια 

43 gr  τεμ 149 0,40 59,6 

19 Λαδόκολα  50 m  ΤΕΜ 1 3,9 3,9 

20 Μαγιά μπύρας 8 gr τεμ 15 1,00 15 

21 

Μαρμελάδα 450 gr διάφορες 

γεύσεις  τεμ 44 2,15 94,6 

22 Μέλι ανθέων 900 gr τεμ 25 6,50 162,5 

23 Μεμβράνη 250 m * 45 cm ΤΕΜ 2 6,9 13,8 

24 Μοσχοκάρυδο 100gr. (τεμ.)  τεμ 4 0,90 3,6 
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25 

Μπαιΐκιν πάουντερ (συσκευασία 3 

τμχ)  τεμ 19 0,40 7,6 

26 Μπισκότα Πτι Μπερ 250 gr τεμ 202 0,95 191,9 

27 Ξύδι 100% 400 gr τεμ 9 0,45 4,05 

28 Ξύδι 100% 5kg  τεμ 4 4,50 18 

29 Ξύδι Αναπλήρωσης 5lt  TEM 2 3,90 7,8 

30 Ξύλα κανέλλας 100 gr τεμ 5 0,90 4,5 

31 Πιπέρι 500 gr τεμ 3 8,00 24 

32 Ρίγανη 500 gr τεμ 3 2,50 7,5 

33 Σόδα 30 gr τεμ 4 0,80 3,2 

34 

Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 

3kg  τεμ 8 3,50 28 

35 

Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 

400 gr τεμ 112 0,70 78,4 

36 Τοματοπολτός 800 gr τεμ 27 1,75 47,25 

37 

Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 

500gr τεμ 109 0,60 65,4 

38 Χυμός 1lt ανάμεικτος  σε τετραπακ  τεμ 127 1,25 158,75 

  Σύνολο ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  

  1742,6 

 ΦΠΑ 24%  418,22 

 ΣΥΝΟΛΟ  2160,82 

 

Β) Εγκρίνει την ανάθεση - τροποποίηση της σύμβασης, σύμφωνα με τον κανόνα των «ήσσονος αξίας ή 

de minimis», με την εταιρεία  «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.»  για την προμήθεια κρέατος ποσού 

3.186,28 € με το Φ.Π.Α» για τα παρακάτω είδη: 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 8% 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

1 Κρέας μόσχου άνευ οστών (νουά) νωπό κιλό 68 9,03 614,04 

2 Κιμάς μόσχου καθαρός (νουά) κιλό 120 9,03 1083,60 

3 Κιμάς χοιρινός καθαρός  κιλό 20 4,87 97,40 

4 Χοιρινή σπάλα άνευ οστών νωπό κιλό 60 4,87 292,20 

5 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 224 3,27 732,48 

  Σύνολο ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  

  2819,72 

 ΦΠΑ 13%  366,56 

 ΣΥΝΟΛΟ  3186,28 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o                                                        Απόφ. Αρ: 506 / 2017 (ΑΔΑ: 6Τ55Ω1Ρ-9ΣΨ) 

Έγκριση για την απευθείας ανάθεση της ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

(Εισήγηση τμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/65714/22-08-2017) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/65714/22-08-2017, ως κατωτέρω: 
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ΘΕΜΑ: Εισήγηση στην Ο.Ε. για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου με την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος. 

Στα πλαίσια ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2017 – 2018 το τμήμα 

προμηθειών διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό από το Μάιο με σχετική διακήρυξη στις 

13/06/2017. Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεσσάρων εταιρειών: 

1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

2. ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

που συμμετείχαν στην διαδικασία, η Ο.Ε. με την 464/2017 απόφασης της απέρριψε την προσφορά της 

εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. για ελλιπή φάκελο και η τελευταία κατέθεσε ένσταση κατά της 

παραπάνω απόφασης. H υπηρεσία εκτιμά, με βάση τις επιταγές του Ν. 4412/2016 και τις προθεσμίες που 

ορίζει σε περίπτωση ενστάσεων, ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το γρηγορότερο σε τρεις μήνες μέχρι και 

την υπογραφή της σύμβασης.  

Επειδή η ισχύουσα σύμβαση ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου εκπνέει στις 

08/09/2017. 

Επειδή  όλες οι δραστηριότητες του Δήμου είναι απόλυτα εξαρτώμενες από τα μηχανήματα και τα οχήματα  

για τους τομείς   όπως: 

 στην καθαριότητα (απορριμματοφόρα, σάρωθρα, φορτηγά κτλ) για την αποκομιδή των 

απορριμμάτων, την σάρωση των κοινοχρήστων χώρων και πλατειών με άμεσες συνέπειες για την 

υγιεινή του νησιού της Ρόδου αλλά και την εν γένει εικόνα του από την συσσώρευση των 

σκουπιδιών. 

 στο πράσινο (φορτηγά, καλαθοφόρα) με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρτεριών και των 

χώρων πρασίνου γιατί δεν θα μπορεί να προχωρεί σε εργασίες συντήρησης όπως κλαδέματα κτλ. 

 στο ΧΥΤΑ (συμπιεστής απορριμμάτων, μπουλντόζες κτλ) με αποτέλεσμα να μην δέχεται 

απορρίμματα με άμεσα αποτελέσματα για τις υπηρεσίες καθαριότητας  

 στις τεχνικές υπηρεσίες (συνεργεία καθημερινότητας, συνεργεία οδοποιίας, τοπογραφικές εργασίες 

κτλ) με υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της λόγω της πλήρους εξάρτησης τους από τα 

αυτοκίνητα λόγου χάρη για τις μεταφορές του προσωπικού και τις μεταφορές των υλικών. 

 Στις κοινωνικές δομές του Δήμου όπως προσχολικά, «βοήθεια στο σπίτι» αλλά και τον πολιτισμό. 

Για όλα τα παραπάνω το τμήμα προμηθειών εισηγείται στην Ο.Ε.: 

1. Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων για να 

μπορεί ο δήμος να ανταποκριθεί στις παραπάνω δραστηριότητες του για το χρονικό διάστημα 

μέχρι την υπογραφή της σύμβασης που θα προκύψει από το πέρας της διαδικασίας του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

2. λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι την λήξη της ισχύουσας συμβάσεως 

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, άρθρο 72 παρ. 1δ) Ν. 3852/2010  

να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος και να διαθέσει πίστωση ύψους 24.000,00€ σε 

βάρος των Κ.Α.70-6252.0001, 706253.0001 ως εξής: 

 

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

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

Κ.Α  - περιγραφή ποσό 

70-6252.0001 

ασφάλιστρα μηχανημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων 
14.000,00 

70-6253.0001 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 
10.000,00 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/65714/22-08-2017 του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν.3463/2006, 

 Το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την ασφάλιση των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου ποσού 24.000,00 € σε βάρος των Κ.Α 70-6252.0001 & 70-6253.0001 για τους λόγους που 

αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση και κυρίως με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 12o                                                       Απόφ. Αρ: 507 / 2017 (Α.Δ.Α.ΨΗΞΧΩ1Ρ-808) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/67203/25-08-2017) 

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

& Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/67203/25-8-2017 μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 

Πρακτικό (25/08/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ» 

 Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός 

μειοδότης είναι η εταιρία «Τσακίρης Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 53,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 53,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 54,00% 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 54,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : 53,00% 

και ποσό προσφοράς 22.446,56 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 53,61%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 16.494,97 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.969,09 

Σύνολο Ι : 19.464,06 

Απρόβλεπτα 15% : 2.919,61 

Αναθεώρηση : 62,89 

Σύνολο ΙΙ : 22.446,56 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «Τσακίρης Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 

4412/2016. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης’’ ( ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ», Προϋπ: 60.00,00 €(με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α) 

 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Πέμπτη 24 του μηνός 

Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/60649/01-07-2017 , ΑΔΑ: 

6ΥΨ8Ω1Ρ-Ε4Λ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Διακολιός Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως Πρόεδρος 

2) Περράκης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 

3) Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την Υπ’ Αριθμ. 435/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 456/ 25-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), 

για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ», Προϋπ: 60.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ως εξής:  

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

διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

1. Κορκίδας Ανδρέας 

2. Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε 

3. Χατζηκάλφας Νικόλαος 

4. Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε. 

5. Κάσδαγλης Χριστόφορος 

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

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον οποίο 

περιέχονται  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, έπειτα από 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

1. Τσακίρης Ε.Ε. 

2. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

3. VAST MAKE IKE 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά 

σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με 

την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εκπρόσωπος 

καθώς και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβηκε στις απαραίτητες 

διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα 

οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 
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των  ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας. 

      Στο σημείο αυτό δεν αποκλείστηκε καμία προσφορά 

      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. 

      Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής 

επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

    Στο σημείο αυτό δεν αποκλείστηκε καμία προσφορά. 

     Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

Εταιρείας Τσακίρης Ε.Ε. με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 53,00%, 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  53,00%, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 54,00%, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 54,00% και ΛΟΙΠΑ 

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 53,00% και ποσό προσφοράς 19.464,06 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  53,61 %. 

Με το υπ’αρ. 16/66886/24-08-2017  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο 

γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων.   

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 25-08-2017 (το υπ’αρ. 501/25-08-

2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών,  οπότε σήμερα 

25/08/2017  η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ  

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 Τσακίρης Ε.Ε. 19.464,06 53,610% 

2 Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε. 19.981,49 52,377% 

3 Κορκίδας Ανδρέας 21.968,82 47,641% 

4 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε 24.683,92 41,170% 

5 Χατζηκάλφας Νικόλαος 30.629,24 27,000% 

6 VAST MAKE IKE 32.503,27 22,534% 

7 Κάσδαγλης Χριστόφορος 35.664,18 15,000% 

8 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 37.164,67 11,424% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/67203/25-08-2017 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου,  
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 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 Την με αρ. 456/2017 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του 

διαγωνισμού 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ», 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία 

με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  
 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 53,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 53,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 54,00% 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 54,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 53,00% 

 

και ποσό προσφοράς 22.446,56 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 53,61%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών 16.494,97 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 2.969,09 

Σύνολο Ι 19.464,06 

Απρόβλεπτα 15% 2.919,61 

Αναθεώρηση 62,89 

Σύνολο ΙΙ 22.446,56 

 

 

 

ΘΕΜΑ 13o                                                   Απόφ. Αρ. 508 / 2017  (Α.Δ.Α.: 6ΦΟΘΩ1Ρ-1Α7) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/67241/25-08-2017 

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

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/67241/25-8-2017 μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 

2
ο
 Πρακτικό από 24/08/2017 του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, ως 

κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός 

πόλεως Ρόδου». 

    Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση δημοτικών 

κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» στην 

εργοληπτική επιχείρηση: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 61,689%, 
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2) Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε.&Υ.), σήμερα Πέμπτη 24 

του μηνός Αυγούστου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.&Υ. του Δήμου Ρόδου, 

ως Πρόεδρος   

2) Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.&Υ. του Δήμου 

Ρόδου, ως μέλος, 

3) Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.&Υ. του Δήμου Ρόδου, ως  

μέλος 

αποτελούντες την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Συντήρηση 

δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου», σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 54/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.: 121/24-3-2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, για την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 

διακήρυξης. 

Με την υπ’ αριθμό 285/29-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ1ΑΩ1Ρ-ΙΚΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1
ο
  Πρακτικό του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου», σύμφωνα με την 

οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε.&Υ.) με το υπ΄ αρ.: 16/44259/12-06-2017 έγγραφό της 

κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 

23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ.: 16/49929/28-06-2017 έγγραφό της υπέβαλε σε 

σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου των: Γιώτη Μαρία, Τσακίρη 

Σάββα, Τσακίρη Τσαμπίκου  

Διακήρυξη άρθρο 23.3α 

Δεν είναι σε ισχύ κατά την 

ημέρα υποβολής 

Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας 

Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Δεν είναι σε ισχύ κατά την 

ημέρα υποβολής 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ της εταιρείας 

για μισθωτούς μηχανικούς 

Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Δεν είναι σε ισχύ κατά την 

ημέρα υποβολής 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ για τα στελέχη της εταιρείας 

Τσακίρη Τσαμπίκο, Ραδιώτη Ευστάθιο, και Γιώτη Μαρία 
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της Γιώτη Μαρίας Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Τσακίρη Τσαμπίκου Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Ραδιώτη Ευσταθίου  Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της 

εργοληπτικής επιχείρησης 

Διακήρυξη άρθρο 23.3γ 

Δεν είναι σε ισχύ κατά την 

ημέρα υποβολής 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη 

αναγκαστικής διαχείρισης της εργοληπτικής επιχείρησης 

Διακήρυξη άρθρο 23.3γ 

Δεν είναι σε ισχύ κατά την 

ημέρα υποβολής 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης 

και ειδικής εκκαθάρισης του Τσακίρη Σάββα 
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Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης 

και ειδικής εκκαθάρισης της Γιώτη Μαρίας 
 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης 

και ειδικής εκκαθάρισης του Τσακίρη Τσαμπίκου 
 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης 

και ειδικής εκκαθάρισης του Ραδιώτη Ευσταθίου 
 

Πιστοποιητικό (Βεβαίωση) ΤΕΕ περί επαγγελματικής διαγωγής 

των: Γιώτη Μαρίας, Ραδιώτη Ευσταθίου, Τσακίρη Τσαμπίκου 
Διακήρυξη άρθρο 23.3ε 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό 

της εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 του Ν.4412/2016 

Διακήρυξη άρθρα 23.3ε & 

22.Α.9. 

Δεν έχει το γνήσιο της 

υπογραφής 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργοληπτικής επιχείρησης 
Διακήρυξη άρθρα 23.4, 23.5, 

23.6, 23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών 

συμβάσεων στην οποία επιπλέον αναγράφεται ότι η 

εργοληπτική επιχείρηση δεν έχει έργο σε εξέλιξη  

Διακήρυξη άρθρο 23.5α 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.8 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί τροποποιήσεων καταστατικού 

Διακήρυξη άρθρο 23.8 

Δεν είναι σε ισχύ κατά την 

ημέρα υποβολής 

Βεβαίωση ΤΕΕ περί εγγραφής της τεχνικής εταιρείας και 

ταμειακής της ενημερότητας 
 

Βεβαίωση ΤΕΕ περί ταμειακής ενημερότητας των στελεχών της 

εταιρείας: Γιώτη Μαρίας, Τσακίρη Τσαμπίκου, Ραδιώτη 

Ευσταθίου 

 

Βεβαίωση ΤΕΕ για το μέλος Γιώτη Μαρία περί εγγραφής ως 

εργολήπτης και περί ταμειακής ενημερότητας 
 

Βεβαίωση ΤΕΕ για το μέλος Τσακίρης Τσαμπίκος περί 

εγγραφής ως εργολήπτης και περί ταμειακής ενημερότητας 
 

Βεβαίωση ΤΕΕ για το μέλος Ραδιώτης Ευστάθιος περί εγγραφής 

ως εργολήπτης και περί ταμειακής ενημερότητας 
 

Βεβαίωση ΠΕΔΜΕΔΕ περί ταμειακής ενημερότητας της 

εργοληπτικής επιχείρησης 
 

Βεβαίωση ΠΕΔΜΕΔΕ περί ταμειακής ενημερότητας των 

στελεχών Γιώτη Μαρίας, Ραδιώτη Ευσταθίου και Τσακίρη 

Τσαμπίκου της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

 

  

 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού, πλην όμως ορισμένα από αυτά δεν 

ήταν σε ισχύ κατά την ημέρα της υποβολής τους (άρθρο 23.2 της Διακήρυξης), καθώς επίσης η υπεύθυνη 

δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για αποκλεισμό της εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 του Ν.4412/2016 

την οποία κατέθεσε η Προσωρινή Ανάδοχος Εταιρεία, δεν ήταν ορθά υπογεγραμμένη ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού. 

Τέλος η Προσωρινή Ανάδοχος Εταιρεία δεν προσκόμισε επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού στην οποία να αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4. του άρθρου 22. της Διακήρυξης.  

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2.α. της 

διακήρυξης του έργου, με το με αρ. πρωτ. 16/66513/23-8-2017 έγγραφό του κάλεσε την Προσωρινή 

Ανάδοχο Εταιρεία να υποβάλει – επανυποβάλει τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις ορθά υπογεγραμμένες 

καθώς επίσης να υποβάλει εκ νέου και να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της κατάθεσής τους τα 

δικαιολογητικά που δεν ήταν σε ισχύ κατά την ημέρα της αρχικής τους κατάθεσης και τα οποία είναι τα 

παρακάτω:  

- Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου των: Γιώτη Μαρία, Τσακίρη Σάββα, Τσακίρη Τσαμπίκου 

- Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας 

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ της εταιρείας για μισθωτούς μηχανικούς 
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- Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργοληπτικής επιχείρησης 

- Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής διαχείρισης της εργοληπτικής 

επιχείρησης  

- Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί τροποποιήσεων καταστατικού 

  

  Η Προσωρινή Ανάδοχος Εταιρεία με το με αρ. πρωτ. 16/66592/24-8-2017 έγγραφό της υπέβαλε - 

επανυπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα παραπάνω ζητούμενα δικαιολογητικά. 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου των: Γιώτη Μαρία, Τσακίρη Σάββα, 

Τσακίρη Τσαμπίκου  
Διακήρυξη άρθρο 23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ της εταιρείας για 

μισθωτούς μηχανικούς 
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργοληπτικής 

επιχείρησης 
Διακήρυξη άρθρο 23.3γ 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη 

αναγκαστικής διαχείρισης της εργοληπτικής επιχείρησης 
Διακήρυξη άρθρο 23.3γ 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί τροποποιήσεων καταστατικού Διακήρυξη άρθρο 23.8 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό της 

εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 του Ν.4412/2016, θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής. 

Διακήρυξη άρθρα 23.3ε & 

22.Α.9. 

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της εταιρείας οι 

οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού για τις λοιπές περιπτώσεις της 

παραγράφου Α.4. του άρθρου 22 της διακήρυξης του έργου, 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία επίσης 

περιλαμβάνεται δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό 

της εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

Διακήρυξη άρθρα 23.3ε & 

22.Α.4. & 22.Α.9. 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ για τα στελέχη της εταιρείας 

Τσακίρη Τσαμπίκο, Ραδιώτη Ευστάθιο, και Γιώτη Μαρία 
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Ραδιώτη Ευσταθίου  Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Τσακίρη Τσαμπίκου Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της Γιώτη Μαρίας Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών 

συμβάσεων στην οποία επιπλέον αναγράφεται ότι η εργοληπτική 

επιχείρηση δεν έχει έργο σε εξέλιξη, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής.  

Διακήρυξη άρθρο 23.5α 

 

  Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε από όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

των πινάκων 1 & 2 ότι, για την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία επαληθεύεται το δικαίωμα συμμετοχής καθώς 

και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίζονται στα άρθρα 21 και 22 της Διακήρυξης του Έργου 

τόσο κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.2 της Διακήρυξης, αφού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο 

και κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

 

  Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 Πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και εισηγείται  την κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» υπέρ της 

εργοληπτικής επιχείρησης: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/67241/25-08-2017 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 Την με αρ. 121/2017 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του 

διαγωνισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία με την 

επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 62,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 61,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : 61,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : 62,00% 

 

και ποσό προσφοράς 30.896,22 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 61,689%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών  : 22.768,03 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.098,25 

Σύνολο Ι : 26.866,28 

Απρόβλεπτα 15% : 4.029,94 

Αναθεώρηση : 0,00 

Σύνολο ΙΙ : 30.896,22 

 

Γ)  Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o (Εκτός ημερ. διάταξης)                                  Απόφ. Αρ. 509 / 2017 (ΑΔ.Α.: 69Ι4Ω1Ρ-2ΓΕ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την 

υπηρεσία «Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκοκκου Maconellicoccus hirsutus» 

(Εισήγηση τμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67490/28-08-2017) 

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

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67490/28-8-2017 μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το  Πρακτικό από 

25/08/2017 του διαγωνισμού για την αξιολόγηση δικαιολογητικών ορισμού οριστικού μειοδότη, 

ως κατωτέρω: 
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 «Θέμα :   Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη, για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Maconellicoccus  

hirsutus».  

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

για την ανάδειξη οριστικού  μειοδότη για τη διεξαγωγή του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Maconellicoccus  hirsutus». 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών για τον ορισμό οριστικού μειοδότη για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Maconellicoccus  hirsutus » (Κ.Α. 35-6142.0004)». 

Στη Ρόδο στις 25 Αυγούστου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Μαράκα Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Κρητικού – Λαμπράκη Άννα, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

μειοδότη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Maconellicoccus  hirsutus », ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.160,00€ ευρώ με φπα, ο 

οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 410/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 3055/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική 

εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 28/07/2017 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/59755/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού 

με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής 

διαδικασίας από την Ο.Ε. (αποφ. 409/2017). Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως 

ορίζει ο νόμος. 

Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 472/2017 απόφαση της 

Ο.Ε. 

Η μειοδότης εταιρεία – Π. ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «Bio-incecta»- σήμερα 25/08/2017 υπέβαλε 

εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που ορίζονται από την διακήρυξη 3055/2017  μετά από πρόσκληση μας στις 

22/08/2017 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται και 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ 

Maconellicoccus  hirsutus», την εταιρεία Π. ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε.  με τιμή συνολικά 54.000,00€ ήτοι 

με ΦΠΑ 24%  66.960,00€. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/67490/28-08-2017 της Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, 

 Την με αρ. 410/2017 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι διακήρυξης 

του διαγωνισμού, 

 Την με αρ. 472/2017 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε προσωρινός μειοδότης του έργου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη της υπηρεσίας  «Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκοκκου 

Maconellicoccus hirsutus», 

Β) Κατακυρώνει οριστικό το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία με την 

επωνυμία «Π. ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  με τιμή συνολικά 54.000,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  66.960,00€. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)  
                                 

Απόφ. Αρ. 510 / 2017 (Α.Δ.Α.: 78ΓΟΩ1Ρ-ΕΚΒ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για 

το έργο  «MOTIVATE – Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable 

Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand»  

(Εισήγηση τμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67972/29-08-2017) 

 

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

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67972/28-8-2017 μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το  Πρακτικό από 

23/08/2017 του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, ως κατωτέρω: 

 «Θέμα:  Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

για το έργο «motivate».  

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

για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για τη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το 

έργο «MOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans 

in Med Cities with Seasonal Demand». 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 1  

Στη Ρόδο, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου, σήμερα Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου: 

1) Πανάς Χρήστος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, υπάλληλος της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών, ως πρόεδρος 

2) Παρσωτάκης Κων/νος, Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού & 

Οργάνωσης, ως τακτικό μέλος.  

3) Αρνά Ευφημία, ηλεκτρολόγος μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, ως 

τακτικό μέλος.  

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ 

αρ. 384/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για τη διενέργεια 

του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
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προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Παροχής 

Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης, για το έργο «MOTIVATE - Promoting citizens’ active 

involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand», 

σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 2/63350/10-8-2017 διακήρυξης του διαγωνισμού που εγκρίθηκαν 

με την υπ’ αρ. 460/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται και τα τρία μέλη της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού, ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  Αμέσως προσήλθε ενώπιον της Επιτροπής ο κ. Γρύλλης Ιάκωβος προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος 

για το νόμιμο της εκπροσώπησης και κατέθεσε κλειστό φάκελο προσφοράς συνοδευόμενο από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό της εταιρείας «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. »  με δ.τ. «Εξέλιξις». 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι δεν έχει υποβληθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

έως τις 22/8/2017 και ώρα 14:00 μ.μ. άλλη προσφορά προχώρησε στην αποσφράγιση της μοναδικής 

προσφοράς της εταιρείας «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. » με δ.τ. «Εξέλιξις» , παρουσία του εκπροσώπου της. 

 Η Επιτροπή μονόγραψε και αποσφράγισε τον κύριο φάκελο, μονόγραψε τους φακέλους με τις ενδείξεις 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και έλεγξε ότι φέρουν τις 

ενδείξεις που ορίζονται στο άρθρο 2 της διακήρυξης. 

 Στη συνέχεια αποσφράγισε το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής  και μονόγραψε όλα τα 

δικαιολογητικά. Διαπίστωσε ότι ο φάκελος περιείχε τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και των δύο νόμιμων εκπροσώπων, 

διαχειριστών και ομόρρυθμων εταίρων της διαγωνιζόμενης εταιρείας, όπου αναγράφεται ο διαγωνισμός 

(αριθμός Διακήρυξης), ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες), ότι η προσφορά συντάχθηκε 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

2. Συμπληρωμένο Τυποποιημένο 'Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)  του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

(παράρτημα Β της διακήρυξης) για την Εταιρεία «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  

3. Συμπληρωμένο Τυποποιημένο 'Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)  του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

για την Εταιρεία «MODUS ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & 

ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στην οποία η διαγωνιζόμενη εταιρεία «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας το 25% της σύμβασης. 

4. Αντίγραφο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της ομόρρυθμης εταιρείας «Α. 

ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  

5. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της εταιρείας "Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε." με αντικείμενο τη λήψη 

απόφασης για τη συμμετοχή της εταιρείας στον εν λόγω διαγωνισμό. 

  Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής ως προς την πληρότητα τους, 

την ορθότητα και την εγκυρότητά τους και διαπίστωσε ότι η εταιρεία υπέβαλε το σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών από τη διακήρυξη τα οποία είναι σωστά ως προς το περιεχόμενό τους και πληρούνται οι 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της στο διαγωνισμό. 

 Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφτηκαν και σφραγίστηκαν 

όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. Ελέγχθηκε η πληρότητα του φακέλου και 

διαπιστώθηκε ότι περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τη διακήρυξη. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

α)  Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου  

β)  Πίνακα ομάδας έργου ανά ειδικότητα και ρόλο (συμπεριλαμβανομένης της σχέσης εργασίας με τον 

υποψήφιο Ανάδοχο) 

γ)  Αναλυτική Τεχνική Προσφορά για το σύνολο του έργου που αναλύεται σε: 

1. Αντίληψη του Προσφέροντος για το Έργο 

2. Περιγραφή Μεθοδολογίας Υλοποίησης του Έργου (μεθοδολογία σχεδιασμού και διαχείρισης του    

        έργου καθώς και μεθοδολογία διασφάλισης της ποιότητας του έργου) 

3. Προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την υλοποίηση του έργου 

4.  Λίστα παραδοτέων 

5. Διοίκηση και Ομάδα Έργου (Επιχειρηματική δομή, οργανόγραμμα και τομείς  δραστηριότητας της 

διαγωνιζόμενης εταιρείας,, τεχνική υποδομή περιγραφή της λειτουργίας της ομάδας έργου, εγγύηση 

διαθεσιμότητας της ομάδας έργου, κατανομή αρμοδιοτήτων και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

της ομάδας έργου, βιογραφικά σημειώματα)  

δ) Πίνακα συμμόρφωσης για την κάλυψη των απαιτούμενων προδιαγραφών της διακήρυξης ως προς την 

παρεχόμενη υπηρεσία «Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης έργου, διαχείρισης 

εγγράφων και ροής εργασιών για την ηλεκτρονική διακίνησή τους στα πλαίσια του έργου» 

ε)  Κατάλογος κυριότερων παρόμοιων έργων της εταιρείας. 
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στ) Δήλωση Υπεργολαβίας, Στοιχεία Υπεργολάβου και τμήματος της σύμβασης που θα ανατεθεί στον 

υπεργολάβο, Υπεύθυνες δηλώσεις υπεργολάβου, κατάλογος παρόμοιων έργων υπεργολάβου. 

ζ)   Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. 

η) Υπεύθυνη δήλωση για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 διαχειριστικών 

χρήσεων 2014, 2015, 2016 της διαγωνιζόμενης εταιρείας.    

Αναλυτικότερα: 

Στην προσφορά παρουσιάζεται η προτεινόμενη ομάδα έργου, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 8.iii της 

διακήρυξης, αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα από τα οποία τεκμηριώνεται η τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα της ομάδας, περιγραφή της λειτουργίας της ομάδος και κατανομή αρμοδιοτήτων, εγγύηση 

διαθεσιμότητας των μελών καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις των μελών ως προς την αλήθεια των στοιχείων 

στα υποβληθέντα βιογραφικά, αποδοχής της θέσης τους στην ομάδα έργου, ότι έλαβαν γνώση και 

αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού και ότι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στην προσφορά. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής του διαθέτουν τα ελάχιστα 

απαιτούμενα προσόντα του άρθρου 4 παρ. ι της διακήρυξης και επίσης διασφαλίζεται και η φυσική τους 

παρουσία στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα για όλη την διάρκεια του 

έργου. Τα υπόλοιπα στελέχη της ομάδας έχουν 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υλοποίηση παρόμοιων έργων 

και διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών. 

Επίσης στην προσφορά περιέχεται  κατάλογος παρόμοιων έργων με το προκηρυσσόμενο, τα οποία 

εκτελέστηκαν από τον υποψήφιο Ανάδοχο την τελευταία τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του 

χρόνου υλοποίησης, του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό, σύμφωνα με το  υπόδειγμα της 

διακήρυξης. Για την πιστοποίηση των παραπάνω έχουν υποβληθεί απλά αντίγραφα των σχετικών 

συμβάσεων υλοποίησης, συνοδευόμενων από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών ή 

πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής. Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία έχει υλοποιήσει εκτός 

των άλλων 15 διακρατικά έργα από τα οποία τα 2 έργα αφορούν μεταφορές.   

Η διαγωνιζόμενη εταιρεία στην προσφορά της προσδιορίζει επακριβώς το τμήμα του έργου: 

«Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης έργου, διαχείρισης εγγράφων και ροής 

εργασιών για την ηλεκρονική διακίνησή τους στα πλαίσια του έργου» που θα  αναθέσει στην εταιρεία 

«MODUS ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Παράλληλα  προσκομίζεται και σχετική δήλωση αποδοχής της παραπάνω εταιρείας 

(υπεργολάβου) και σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου της, ότι αποδέχεται τη 

συνεργασία και δεσμεύεται έως το πέρας της διάρκειας της σύμβασης.  Επίσης  προσδιορίζεται το 

προσφερόμενο προϊόν λογισμικού και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβει η εταιρεία (25%). 

Παράλληλα για την επιβεβαίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της εταιρείας (υπεργολάβου) 

έχει κατατεθεί πίνακας έργων με πάνω από 10 εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου συστήματος σε φορείς του 

δημόσιου τομέα την τελευταία πενταετία και πίνακα 22 έργων για την υποστήριξη, παρουσία και 

λειτουργικές εγκαταστάσεις στο δημόσιο τομέα του συγκεκριμένου συστήματος την τελευταία δεκαετία.      

 Η διαγωνιζόμενη εταιρεία σύμφωνα με το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό της TUV HELLAS (TUV 

NORD) A.E εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2008 για τις παρακάτω εκτός των άλλων υπηρεσίες:  α) Υπηρεσίες διαχείρισης, υλοποίησης, ελέγχου 

και αξιολόγησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  β) Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εδαφικής 

συνεργασίας σε διασυνοριακό διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο.  

 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειά της η διαγωνιζόμενη εταιρεία έχει 

καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση, όπου δηλώνεται το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών των 

τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων  2014, 2015, 2016, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος 

εργασιών των 3 τελευταίων ετών υπερβαίνει κατά πολύ το 200% του προϋπολογισμού του έργου (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 Αφού ελέχθηκε η πληρότητα του φακέλου και διαπιστώθηκε ότι περιέχει όλα τα στοιχεία που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και τους συντελεστές βαρύτητας 

που ορίζονται στην παράγραφο 7.3 της διακήρυξη του διαγωνισμού, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα:  
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Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Βαθμολογία 

 

Σταθμισμένη 

Βαθμολογία 

1 

Οργάνωση διοίκησης τεχνικής και 

οικονομικής παρακολούθησης – 

προσβασιμότητα χρηστών 

25% 110 27,50 

2 
Οργάνωση και προσόντα – εμπειρία 

προσωπικού 25% 110 27,50 

3 Οργανωτική διαχείριση και υλοποίηση 

Έργου 
25% 110 27,50 

4 Κατανόηση Αντικειμένου και 

Συγκοινωνιακών Αναγκών του Δήμου και 

Τεκμηρίωση Μεθοδολογίας για την 

Επίλυση Προβλημάτων και εργαλείων 

υποστήριξης 

25% 105 26,25 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» όχι 

μόνο γίνεται αποδεκτή αλλά υπερκαλύπτει τα κριτήρια αξιολόγησης, λαμβάνοντας γενική βαθμολογία  

ΓΒ= 108,75 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς, μονογράφτηκε το φύλλο της 

προσφοράς, ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι η υποβληθείσα οικονομική προσφορά ποσού 19.220,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) είναι μικρότερη κατά 3,9% από το ποσό της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Η ανηγμένη τιμή προσφοράς διαμορφώνεται ως 

εξής: 

ΑΤ= Οικονομική Προσφορά/ΓΒ = 19.220,00/108,75 = 176,74 

 Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 «Η υποβολή 

μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης», ομόφωνα η Επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κήρυξη προσωρινού 

ανάδοχου του έργου την εταιρεία «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. » με δ.τ. «Εξέλιξις», κρίνοντας την προσφορά 

της ποσού 19.220,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ως συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.  

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 23-08-2017 και υπογράφεται από την Επιτροπή σε 

τέσσερα αντίτυπα 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/67972/29-08-2017 της Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, 

 Την με αρ. 460/2017 (Α.Δ.Α.: Ψ1ΤΛΩ1Ρ-ΟΦ8) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν η 

μελέτη και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αρ. 495/2017 (Α.Δ.Α.: Ω4ΦΔΩ1Ρ-Λ3Ο)  απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε 

απόφαση για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργο  «MOTIVATE – Promoting citizens’ active involvement in 

the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand»  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία με την 

επωνυμία «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. » με Δ.Τ. «Εξέλιξις», κρίνοντας την προσφορά της ποσού 19.220,00 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ως συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής.  
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ΘΕΜΑ 3o (Εκτός ημερ. διάταξης)                                     Απόφ. Αρ. 511 / 2017 (ΑΔΑ: Ψ67ΤΩ1Ρ-554) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων  με αρ. πρωτ. 16/68356/29-08-2017) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (29/08/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη 

με αρ. πρωτ.: 2/68356/29-08-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού  για το έργο: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

Σας αποστέλλουμε το  2
Ο
  Πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και τα δικαιολογητικά που 

κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπ. Αρ. 2/68316/29-8-2017  έγγραφο του, για το έργο «ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» στην εταιρεία 

«ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με μέση έκπτωση     

    63,489% 

2. Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παρασκευοπούλου Άννας) 
                                  

«2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, επί της Ιπποτών 4,  σήμερα 29 

του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη, οι παρακάτω: 

1. Παρασκευοπούλου Άννα, ΠΕ Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών,  ως Πρόεδρος 

2. Χατζηϊωάννου Αντώνης,  ΤΕ Πολιτικών  Μηχανικών,  ως μέλος 

3. Κιαουρτζής Εμμανουήλ,   ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως μέλος 

 

Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29/2017 ΑΔΑ:7ΓΔΜΩ1Ρ-ΣΘ7 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν  με την υπ’ αριθμ 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  138/2017 ,  ΑΔΑ ΩΔ7ΦΩ1Ρ-6ΓΟ  και 236/2017, ΑΔΑ65Θ8Ω1Ρ-

ΕΡΖ  συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4, παραγρ. 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση  του ελέγχου 

των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2 23.9 της διακήρυξης. 

Με την υπ’ αριθμό 422/17-7-2017 (ΑΔΑ 66ΕΝΩ1Ρ-47Γ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός 

μειοδότης είναι η εταιρεία «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με μέση έκπτωση  63,489% 

 

Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με έγγραφο της  κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία  

να καταθέσει  τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης η οποία με το 

υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/68316/29-8-2017  έγγραφο της υπέβαλλε σε σφραγισμένο φάκελο με τα προς έλεγχο 

δικαιολογητικά.  

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό μητρώο (Μπόκος Γεώργιος) 23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας (Μπόκος Γεώργιος) 23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» 

23.3β 
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Ενημερότητα ΙΚΑ έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» 

23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

23.3β 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της εταιρείας 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ για επαγγελματική διαγωγή   23.3γ 

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη  Αποκλεισμού 23.3δ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας 23.4, 23.5, 23.6, 23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. 

συμβάσεων με πίνακα των υπό εκτέλεση έργων 

23.4, 23.5, 23.6, 23.9 

Βεβαιώσεις ανεκτέλεστων για τα ανωτέρω έργα 23.4, 23.5, 23.6, 23.9 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη 

και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας .  

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού  συντάσσει το παρόν 2
ο
 πρακτικό , το διαβιβάζει στην Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου μας 

και εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

με μέση έκπτωση 63,489%» 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/68356/29.08.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 

«ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2ο Πρακτικό του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αρ. 495/2017 (ΑΔΑ: Ω4ΦΔΩ1Ρ-Λ3Ο) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

 Την με αριθ. 138/2017 (ΑΔΑ: ΩΔ7ΦΩ1Ρ-6ΓΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 422/2017  (Α.Δ.Α.: 66ΕΝΩ1Ρ-47Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης  ο 

«ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», 

 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στον «ΜΠΟΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»,  με 

μέση έκπτωση 63,489 % 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  
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ΘΕΜΑ 4o (Εκτός ημερ. διάταξης) 
                 

Απόφ. Αρ. Ορθή Επαν. 512 / 2017 (Α.Δ.Α. ΩΟΓΦΩ1Ρ-ΘΗΧ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ” Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/63886/29-08-2017) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ” 

Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ», 

μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (23/08/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/63886/29-08-2017, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

‘ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ’ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. 

ΑΦΑΝΤΟΥ» 

Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ’ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της Σύμβασης για 

την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ’ Δ.Κ. 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» 

1. στην εργοληπτική επιχείρηση: «Ρεϊσης Ηλίας & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 53,28%, 

2. Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Ορφανού Αντωνίου) 
                                  

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ), σήμερα Τετάρτη 23 

του μηνός Αυγούστου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Αντώνης Ορφανός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος  

2) Κοσμάς Σαρακίνης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

3) Ειρήνη Κυριακούλη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ’ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ», σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 89/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 118/24-3-2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 4.2 της διακήρυξης για 

την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της 

διακήρυξης. 

 

Με την υπ΄ αριθμόν 429/17-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΨΔΩ1Ρ-ΒΒΙ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ’ 

Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ», 

σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Ρεϊσης Ηλίας & ΣΙΑ ΕΕ» 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ) με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/59707/28-07-2017 

έγγραφο της κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 

στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης η οποία με το υπ΄ αριθμόν πρωτ. 16/62840/08-08-2017 έγγραφό 

της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά . 
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Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :    

  ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικά Μητρώα  

(Ρεϊση Ηλία) 

                         23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 

 

23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου «Συντήρηση Σχολείων Πόλεως Ρόδου» 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ στελεχών εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Ρεϊση Ηλία 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Ορφανίδη Ιωάννη 23.3β 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης κ μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της εταιρείας 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Ρεϊση Ηλία για επαγγελματική διαγωγή 23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Ορφανίδη Ιωάννη για επαγγελματική 

διαγωγή 

23.3γ 

Υπεύθυνη δήλωση για το αρθρο 22 παράγραφος Α4 και ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος της εταιρίας απόφαση αποκλεισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.   

23.3ε 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας  23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων 

με πίνακα των υπό εκτέλεση έργων 

23.4,23.5,23.6,23.9 

Βεβαιώσεις ανεκτέλεστων για τα ανωτέρω έργα 23.4,23.5,23.6,23.9 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι  πλήρη και σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 πρακτικό, το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και 

εισηγείται  την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «Ρεϊσης Ηλίας & ΣΙΑ ΕΕ» 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/63886/29.08.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ” Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ», μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αρ. 495/2017 (ΑΔΑ: Ω4ΦΔΩ1Ρ-Λ3Ο) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

 Την με αριθ. 280/2017 (ΑΔΑ: 7ΣΞΒΩ1Ρ-ΝΛΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 429/2017  (Α.Δ.Α.: ΩΨΨΔΩ1Ρ-ΒΒΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινή  μειοδότρια  η 

εταιρεία  «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ” Δ.Κ. 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ», 

 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με μέση έκπτωση 53,28 % 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της 

Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας τακτικής συνεδρίασης. 

           

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                  
 

       Σάββας Διακοσταματίου           

             Αντιδήμαρχος                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  

    

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ  

3. Παρασκευάς Δημήτριος 

4. Σταυρής Μιχάλης  

5. Χατζηλαζάρου Μαρία       


