
 
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: 30/29-06-2017 
  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Πέμπτη  29 Ιουνίου 2017 και 

ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα 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.: 2/50346/29-06-2017, 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 επτά  (7) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: κ.κ.: 1. Κορωναίος Ιωάννης, 2. Μανωλάκης Αλέξανδρος, 3. Παρασκευάς Δημήτριος, 4. 

Σταυρής Μιχάλης,  5. Ψυλλάκης Βασίλειος, 6 Σαρικάς Γεώργιος , 7. Χατζηλαζάρου Μαρία,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, 2. 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, λόγω του έκτακτου χαρακτήρα της 

συνεδρίασης, 3. Κασσανή Ευγένιο, ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της 

μειοψηφίας κ Τοκούζη Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, λόγω 

του έκτακτου χαρακτήρα της συνεδρίασης, 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), ο οποίος 

αναπληρώνεται από το 4
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Χατζηλαζάρου Μαρία, 5. Δράκο 

Στέφανο (δικ/νος),  

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, 

κ. Παπαγεωργίου Μαρία,  και της κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής 

υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, της Προϊσταμένης Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Γιαννιού Δέσποινας,  

 

 

ΘΕΜΑ                                                Απόφ. Αρ. 364/2017 (Α.Δ.Α: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ)     

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου 

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

της Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των δεκατεσσάρων παρακάτω θεμάτων, όπου σύμφωνα 

με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών 

της, να λάβει τις σχετικές αποφάσεις:  

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 

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

και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου. 
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Το θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα προκειμένου να σταλούν άμεσα στην Κτηματική Υπηρεσία και 

να εισπράξει ο Δήμος τα ανάλογα έσοδα. 

(Εισήγηση  τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου) 

2. Επιβολή τέλους 2017 στους χρήστες – μισθωτές στεγασμένων ή μη χώρων του Διεθνούς 

Αερολιμένα Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» για υπηρεσίες περισυλλογής - αποκομιδής απορριμμάτων 

από το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ.  753/07.12.2012 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα προκειμένου να ξεκινήσει η σύμβαση από 1 Ιουλίου, να μην 

έχει ο Δήμος απώλεια εσόδων και λόγω τις τουριστικής κίνησης να αποφευχθεί κίνδυνος δημόσιας 

υγείας. 

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 2/50301/29-06-2017) 

   

3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 353/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 

πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση των αποτελεσμάτων των δέκα συνοπτικών 

διαγωνισμών για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2017 Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου 

Ρόδου» 

(Εισήγηση  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49576/27-06-2017) 

 

4. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Υλικού 2017 Δημοτικής Ενότητας Ρόδου Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49561 /27-06-2017) 

 

5. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Υλικού 2017 Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/ 49563/27-06-2017) 

 

6. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Υλικού 2017 Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49565/27-06-2017) 

 

7. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Υλικού 2017 Δημοτικής Ενότητας Καμείρου Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49566/27-06-2017) 

8. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Υλικού 2017 Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49567/27-06-2017) 

 

9. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Υλικού 2017 Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49569/27-06-2017) 

 

10. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Υλικού 2017 Δημοτικής Ενότητας Αφάντου Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49570/27-06-2017) 

 

11. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Υλικού 2017 Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49571/27-06-2017) 

 

12. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Υλικού 2017 Δημοτικής Ενότητας Λινδίων Δήμου Ρόδου»   



(Εισήγηση  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49572/27-06-2017) 

 

13. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Υλικού 2017 Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49573/27-06-2017) 

 

Τα θέματα με αύξοντα αριθμό 3 έως και 13  θεωρούνται κατεπείγοντα λόγω της παντελούς έλλειψης 

των ηλεκτρολογικών  υλικών  στο Δήμο μας. 

14. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου».   

 (Εισήγηση  Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/49594/27-06-2017) 

Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την 

ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων του Δήμου Ρόδου. 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω δεκατεσσάρων θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και 

την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω δεκατεσσάρων θεμάτων:  

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 

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

πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου. 

2. Επιβολή τέλους έτους 2017 στους χρήστες – μισθωτές στεγασμένων ή μη χώρων του Διεθνούς 

Αερολιμένα Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» για υπηρεσίες περισυλλογής - αποκομιδής απορριμμάτων από το 

Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ.  753/07.12.2012 

3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 353/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 

πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση των αποτελεσμάτων των δέκα συνοπτικών διαγωνισμών για 

την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2017 Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ρόδου» 

4. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Ρόδου Δήμου Ρόδου»   

5. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου»   

6. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου»   

7. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Καμείρου Δήμου Ρόδου»   

8. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου Δήμου Ρόδου»   

9. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Δήμου Ρόδου»   

10. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Αφάντου Δήμου Ρόδου»   



11. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου»   

12. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Λινδίων Δήμου Ρόδου»   

13. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου Δήμου Ρόδου»   

14. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού «προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του 

Δήμου Ρόδου».   

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                                            Απόφ. Αρ. 365/2017 (Α.Δ.Α: ΩΦΙ6Ω1Ρ-Ε9Ξ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 

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

πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου. 

(Εισήγηση  τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου) 

 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής το από 26-06-2017  πρακτικό της 

επιτροπής της ανοικτής δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο 

Δήμο Ρόδου  ως κατωτέρω: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ   ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, 

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

Στη Ρόδο  και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται εντός του 

Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου σήμερα, την 26η του μήνα Ιουνίου  έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

09.00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών εκμίσθωσης παραλιακών 

χωρών η οποία συστήθηκε με την υπ’  αριθμό  268/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου ύστερα και από την σχετική  Διακήρυξη δημοπρασίας του Προέδρου με αρ. πρωτ. 2/46744 

19/6/2017  της ιδίας επιτροπής. 

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο  Πρόεδρος της  Επιτροπής , κ. Διακοσταματίου 

Σάββας,  διαπίστωσε ότι, επί συνόλου 4  μελών, βρέθηκαν παρόντα 4, ήτοι: 

1. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

2. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Λιαμή Μιχαήλ.  Αμέσως μετά κηρύχτηκε η 

έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 

διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη ανά τμήμα προς 

δημοπράτηση. Διενεργήθηκε  ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά τμήμα: 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2971/01 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4467/2017. 

β) του Ν. 3463/06. 

γ) του Ν.3852/2010. 

δ) του Π.Δ. 270/1981. 

ε) την υπ’ αρ. 357/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση 

τμημάτων αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή περιοχή του Δήμου μας, και 

παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων σύμφωνα με το αρ. 72 του 

Ν.3852/2010. 

ζ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, 

του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 



πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους». 

η)την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ. 3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων 

αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου. 

 

Στη συνέχεια καταρτίζει, ως κατωτέρω, τον πίνακα των πλειοδοτούντων ανά πόστο και παραλία: 

 



ΕΠΩΝΥΜΙΑ . ΑΦΜ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΗ 
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΑΓΟΝΟ             ΡΟΔΟΥ  ΖΕΦΥΡΟΣ 10.009 ΔΟΚ  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 165 2,970.00 € 

9 X=879480.753 
Y=4039492.543 

10 X=879485.012 
Y=4039489.924 

11 X=879467.723 
Y=4039461.815 

12 X=879463.464 
Y=4039464.434 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10.011 ΔΣΚ  Θ.Μ.Α. 50 2,400.00 € 

5 X=879518.388 
Y=4039556.025 
6 X=879522.707 
Y=4039553.507 
7 X=879517.672 
Y=4039544.867 
8 X=879513.352 
Y=4039547.385 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΖΑΝΝΑΚΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΠΕΤΡΟΥ 101669427 
ΓΚΟΥΤΣΙΟΜΉΤΡΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 74742041 6,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΑΜΜΟΥΔΕΣ 

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΝΗ  
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 

ΣΤΟ ΞΕΝ. 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ) 

5.037 Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 25 6,500.00 € 

 1 X=878476.270 
Y=4032299.459 
2 X=878479.562 
Y=4032303.222 
3 X=878475.800 
Y=4032306.514 
4 X=878472.507 
Y=4032302.752 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία Ρένης – 

Αφάντου (1) 
3.003 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 200 4,000.00 € 

 A X = 874783.154 Y = 
4022757.992 

B X = 874787.851 Y = 
4022756.278 

Γ X = 874801.567 Y = 
4022793.853 

Δ X = 874796.870 Y = 
4022795.567 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΑΦΑΝΤΟΥ Παραλία Λούτανη 3.016 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 6,000.00 € 

A X = 874246.682 Y = 
4020460.172 

B X = 874249.439 Y = 
4020461.355 

Γ X = 874251.410 Y = 
4020456.759 

Δ X = 874248.653 Y = 
4020455.577 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΓΝΑ ΚΕΝΤΡΟ  1.002 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

1  X = 872128.735 Y = 
4014739.859 

2 X = 872123.983 Y = 
4014741.416 

3 X = 872127.097 Y = 
4014750.919 

4 X = 872131.848 Y = 
4014749.362 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΛΙΝΔΙΩΝ 
ΑΡΚΕΦΤΑΣ - 

ΠΕΥΚΟΙ 
7.013 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 60 900.00 € 

1 X=865210.749 
Y=3998539.873 
2 X=865230.749 
Y=3998539.873 
3 X=865230.749 
Y=3998536.873 
4 X=865210.749 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



Y=3998536.873 

ΑΓΟΝΟ             ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.029Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300 4,500.00 € 

 17 X=866104.351 
Y=4003139.598 

18 X=866086.390 
Y=4003163.628 

19 X=866094.400 
Y=4003169.615 

20 X=866112.360 
Y=4003145.585 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

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

 1 X=866156.089 
Y=4005009.477 
2 X=866158.679 
Y=4005039.365 
3 X=866163.660 
Y=4005038.933 
4 X=866161.070 
Y=4005009.045 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

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

5 X=866301.754 
Y=4002976.183 
6 X=866293.960 
Y=4002982.448 
7 X=866297.092 
Y=4002986.345 
8 X=866304.886 
Y=4002980.080 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ 
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 

8.001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 50 500.00 € 

 A: X=838590.28 
Y=3998980.42 

B: X=838591.51 
Y=3998960.46 
Γ Χ=838594.00 
Υ=3998960.61 
ΔΧ=838592.78 
Υ=3998980.57 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΕΡ. ΣΚΟΛΟΝΙΤΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ MOHITO) 

 8.022 ΔΟΚ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 165 2,475.00 € 

A: X=851875.38 
Y=3988628.03 

B: X=851883.04 
Y=3988645.86 

Γ Χ= 851875.23 Υ 
3988649.21 ΔΧ=851867.57 

Υ=3988631.39 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.024 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1: X=836893.65 
Y=3986872.32 

2: X=836899.26 
Y=3986891.52 

3: X=836894.46 
Y=3986892.92 

4: X=836888.85 
Y=3986873.70 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

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

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,150.00 € 

5: X=836926.90 
Y=3986872.86 

6: X=836929.85 
Y=3986872.34 

7: X=836930.71 
Y=3986877.27 

8: X=836927.76 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



Y=3986877.78 

ΑΓΟΝΟ             
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 

8.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 390 5,850.00 € 

E: X=847793.57  
Y=3982691.28 

Z: X=847823.25  
Y=3982695.69   

H: X=847825.16  
Y=3982682.83   

Θ: X=847795.48  
Y=3982678.42 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 

8.002 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 12,350.00 € 

1: X=840843.44  
Y=3977977.83   

2: X=840881.17  
Y=3977982.33   

3: X=840882.75  
Y=3977969.43   

4: X=840845.02  
Y=3977964.92 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 

8.003 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 12,350.00 € 

5: X=840708.23  
Y=3977934.82  

6: X=840742.06  
Y=3977952.14   

7: X=840748.01  
Y=3977940.59   

8: X=840714.19  
Y=3977923.27 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 

8.010 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 2,225.00 € 

A: X=847742.34 
Y=3982677.35 

B: X=847740.92  
Y=3982679.99 
Γ: X=847739.51  
Y=3982677.63 

Δ: X=847737.93  
Y=3982674.99 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟΠΑΤΕΛΕΣ 

(500Μ ΑΠΟ ΤΑ 
ΘΜΑ ΤΟΥ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΡΟΔΟΣ ΜΑΡΙΣ ΚΑΙ 

500Μ ΑΠΟ ΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΡΟΔΟΣ ΠΡΙΝΣΕΣ) 

8.023 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

A:X.857703.76 
Y.3996598.24       B: 

X.857708.69 Y.3996599.07 
Γ:X. 857709.52 

Y.3996594.14 Δ: 
X.857704.59 Y.3996593.31 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

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

A 855844.35 3995725.09 
Β 855847.10 3995720.91 
Γ 855838.74 3995715.42 
Δ 855836.00 3995719.59 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΓΕΝΝΑΔΙ 

ΚΕΝΤΙΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

8.020 ΔΣΚ  Θ.Μ.Α. 50 2,250.00 € 

A 853975.54 3992986.62 
Β 853979.97 3992984.29 
Γ 853975.32 3992975.44 
Δ 853970.90 3992977.76 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΙ 

ΔΕΞΙΑ 
4.001.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 495 9,900.00 € 

1 X=870801.286 
Y=4038308.134 
2 X=870855.386 
Y=4038318.044 
3 X=870853.764 
Y=4038326.897 
4 X=870799.664 
Y=4038316.987 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 
ΑΛΙΚΗ 

2.003. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,250.00 € 

A: X=835624.98 
Y=4002228.84 

B: X=835623.35 
Y=4002226.32 
Γ: X=835627.55 
Y=4002223.60 

Δ: X=835629.18 
Y=4002226.12 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

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

1 X=856579.609 
Y=4031259.155 
2 X=856576.059 
Y=4031262.677 
3 X=856590.147 
Y=4031276.874 
4 X=856593.696 
Y=4031273.352 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΥΤΙΚΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.011.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,500.00 € 

 1 X=861266.108 
Y=4033865.664 
2 X=861263.483 
Y=4033869.920 
3 X=861246.459 
Y=4033859.423 
4 X=861249.083 
Y=4033855.167 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ 
ΞΕΝ.ANGEL  CLUB 

9.017 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1 X=863067.201 
Y=4035021.600 
2 X=863064.577 
Y=4035025.856 
3 X=863047.553 
Y=4035015.359 
4 X=863050.177 
Y=4035011.103 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΜΠΡOΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ 

9.007.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 13 X=868853.673 
Y=4037854.160 

14 X=868879.452 
Y=4037869.505 

15 X=868876.895 
Y=4037873.801 

16 X=868851.116 
Y=4037858.457 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  (ΔΕΞΙΑ  
ΟΔΟΥ ΝΗΡΗΙΔΩΝ) 

9.005.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 170 2,210.00 € 

 5 X=869131.969 
Y=4038002.385 
6 X=869103.372 
Y=4037983.994 
7 X=869100.668 
Y=4037988.199 
8 X=869129.265 
Y=4038006.590 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) 

9.006.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 9 X=868988.563 
Y=4037941.243 

10 X=868962.784 
Y=4037925.898 

11 X=868960.227 
Y=4037930.195 

12 X=868986.006 
Y=4037945.539 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.013.Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,725.00 € 

9 X=861245.170 
Y=4033830.517 

10 X=861246.824 
Y=4033828.015 

11 X=861242.653 
Y=4033825.257 

12 X=861240.999 
Y=4033827.760 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

9.004. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3,150.00 € 

1 X = 868977.440 Y = 
4037916.181 

2 X = 868979.197 Y = 
4037913.750 

3 X = 868975.145 Y = 
4037910.821 

4 X = 868973.388 Y = 
4037913.252 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

Π.& Χ. 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

Ο.Ε. 
  997561350 

ΜΑΡΓΑΡΊΤΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

  29305491 3,750.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗ EVI 

9.018  Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

1 X = 862507.074 Y = 
4034625.584 

2 X = 862498.732 Y = 
4034620.069 

3 X = 862501.490 Y = 
4034615.898 

4 X = 862509.832 Y = 
4034621.413 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΔΕΞΙΑ 
ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

9.016 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 30 2,390.00 € 

1 X=870199.187 
Y=4038196.789 
2 X=870205.109 
Y=4038197.755 
3 X=870204.304 
Y=4038202.690 
4 X=870198.382 
Y=4038201.724 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Tον Ν. 2971/01 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4467/2017. 

 Tον Ν. 3463/06. 

 Tον Ν.3852/2010. 

 Tον Π.Δ. 270/1981. 

 Την υπ’ αρ. 357/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 

εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή περιοχή του 

Δήμου μας, και παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων 

σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010. 

 Την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί «Απευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους». 

 η)την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ. 3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  

αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου. 

 Το από 26-6-2017 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού,  

 Την με αρ. 339/2017 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη των 

θέσεων - πόστων  που κηρύχθηκαν άγονοι στο διαγωνισμό για την «παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου   

 Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής για την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

«παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 

ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου ως παρακάτω: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ . ΑΦΜ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΗ 
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΑΓΟΝΟ             ΡΟΔΟΥ  ΖΕΦΥΡΟΣ 10.009 ΔΟΚ  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 165 2,970.00 € 

9 X=879480.753 
Y=4039492.543 

10 X=879485.012 
Y=4039489.924 

11 X=879467.723 
Y=4039461.815 

12 X=879463.464 
Y=4039464.434 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10.011 ΔΣΚ  Θ.Μ.Α. 50 2,400.00 € 

5 X=879518.388 
Y=4039556.025 
6 X=879522.707 
Y=4039553.507 
7 X=879517.672 
Y=4039544.867 
8 X=879513.352 
Y=4039547.385 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΖΑΝΝΑΚΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΠΕΤΡΟΥ 101669427 
ΓΚΟΥΤΣΙΟΜΉΤΡΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 74742041 6,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΑΜΜΟΥΔΕΣ 

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΝΗ  
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 

ΣΤΟ ΞΕΝ. 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ) 

5.037 Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 25 6,500.00 € 

 1 X=878476.270 
Y=4032299.459 
2 X=878479.562 
Y=4032303.222 
3 X=878475.800 
Y=4032306.514 
4 X=878472.507 
Y=4032302.752 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία Ρένης – 

Αφάντου (1) 
3.003 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 200 4,000.00 € 

 A X = 874783.154 Y = 
4022757.992 

B X = 874787.851 Y = 
4022756.278 

Γ X = 874801.567 Y = 
4022793.853 

Δ X = 874796.870 Y = 
4022795.567 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΑΦΑΝΤΟΥ Παραλία Λούτανη 3.016 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 6,000.00 € 

A X = 874246.682 Y = 
4020460.172 

B X = 874249.439 Y = 
4020461.355 

Γ X = 874251.410 Y = 
4020456.759 

Δ X = 874248.653 Y = 
4020455.577 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΓΝΑ ΚΕΝΤΡΟ  1.002 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

1  X = 872128.735 Y = 
4014739.859 

2 X = 872123.983 Y = 
4014741.416 

3 X = 872127.097 Y = 
4014750.919 

4 X = 872131.848 Y = 
4014749.362 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΑΓΟΝΟ             ΛΙΝΔΙΩΝ 
ΑΡΚΕΦΤΑΣ - 

ΠΕΥΚΟΙ 
7.013 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 60 900.00 € 

1 X=865210.749 
Y=3998539.873 
2 X=865230.749 
Y=3998539.873 
3 X=865230.749 
Y=3998536.873 
4 X=865210.749 
Y=3998536.873 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.029Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300 4,500.00 € 

 17 X=866104.351 
Y=4003139.598 

18 X=866086.390 
Y=4003163.628 

19 X=866094.400 
Y=4003169.615 

20 X=866112.360 
Y=4003145.585 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

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

 1 X=866156.089 
Y=4005009.477 
2 X=866158.679 
Y=4005039.365 
3 X=866163.660 
Y=4005038.933 
4 X=866161.070 
Y=4005009.045 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

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

5 X=866301.754 
Y=4002976.183 
6 X=866293.960 
Y=4002982.448 
7 X=866297.092 
Y=4002986.345 
8 X=866304.886 
Y=4002980.080 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ 
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 

8.001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 50 500.00 € 

 A: X=838590.28 
Y=3998980.42 

B: X=838591.51 
Y=3998960.46 
Γ Χ=838594.00 
Υ=3998960.61 
ΔΧ=838592.78 
Υ=3998980.57 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΕΡ. ΣΚΟΛΟΝΙΤΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ MOHITO) 

 8.022 ΔΟΚ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 165 2,475.00 € 

A: X=851875.38 
Y=3988628.03 

B: X=851883.04 
Y=3988645.86 

Γ Χ= 851875.23 Υ 
3988649.21 ΔΧ=851867.57 

Υ=3988631.39 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.024 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1: X=836893.65 
Y=3986872.32 

2: X=836899.26 
Y=3986891.52 

3: X=836894.46 
Y=3986892.92 

4: X=836888.85 
Y=3986873.70 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



14 

 

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

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,150.00 € 

5: X=836926.90 
Y=3986872.86 

6: X=836929.85 
Y=3986872.34 

7: X=836930.71 
Y=3986877.27 

8: X=836927.76 
Y=3986877.78 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 

8.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 390 5,850.00 € 

E: X=847793.57  
Y=3982691.28 

Z: X=847823.25  
Y=3982695.69   

H: X=847825.16  
Y=3982682.83   

Θ: X=847795.48  
Y=3982678.42 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 

8.002 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 12,350.00 € 

1: X=840843.44  
Y=3977977.83   

2: X=840881.17  
Y=3977982.33   

3: X=840882.75  
Y=3977969.43   

4: X=840845.02  
Y=3977964.92 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 

8.003 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 12,350.00 € 

5: X=840708.23  
Y=3977934.82  

6: X=840742.06  
Y=3977952.14   

7: X=840748.01  
Y=3977940.59   

8: X=840714.19  
Y=3977923.27 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 

8.010 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 2,225.00 € 

A: X=847742.34 
Y=3982677.35 

B: X=847740.92  
Y=3982679.99 
Γ: X=847739.51  
Y=3982677.63 

Δ: X=847737.93  
Y=3982674.99 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟΠΑΤΕΛΕΣ 

(500Μ ΑΠΟ ΤΑ 
ΘΜΑ ΤΟΥ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΡΟΔΟΣ ΜΑΡΙΣ ΚΑΙ 

500Μ ΑΠΟ ΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΡΟΔΟΣ ΠΡΙΝΣΕΣ) 

8.023 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

A:X.857703.76 
Y.3996598.24       B: 

X.857708.69 Y.3996599.07 
Γ:X. 857709.52 

Y.3996594.14 Δ: 
X.857704.59 Y.3996593.31 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

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

A 855844.35 3995725.09 
Β 855847.10 3995720.91 
Γ 855838.74 3995715.42 
Δ 855836.00 3995719.59 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΑΓΟΝΟ             ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΓΕΝΝΑΔΙ 

ΚΕΝΤΙΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

8.020 ΔΣΚ  Θ.Μ.Α. 50 2,250.00 € 

A 853975.54 3992986.62 
Β 853979.97 3992984.29 
Γ 853975.32 3992975.44 
Δ 853970.90 3992977.76 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΙ 

ΔΕΞΙΑ 
4.001.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 495 9,900.00 € 

1 X=870801.286 
Y=4038308.134 
2 X=870855.386 
Y=4038318.044 
3 X=870853.764 
Y=4038326.897 
4 X=870799.664 
Y=4038316.987 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 
ΑΛΙΚΗ 

2.003. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,250.00 € 

A: X=835624.98 
Y=4002228.84 

B: X=835623.35 
Y=4002226.32 
Γ: X=835627.55 
Y=4002223.60 

Δ: X=835629.18 
Y=4002226.12 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

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

1 X=856579.609 
Y=4031259.155 
2 X=856576.059 
Y=4031262.677 
3 X=856590.147 
Y=4031276.874 
4 X=856593.696 
Y=4031273.352 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΥΤΙΚΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.011.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,500.00 € 

 1 X=861266.108 
Y=4033865.664 
2 X=861263.483 
Y=4033869.920 
3 X=861246.459 
Y=4033859.423 
4 X=861249.083 
Y=4033855.167 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ 
ΞΕΝ.ANGEL  CLUB 

9.017 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1 X=863067.201 
Y=4035021.600 
2 X=863064.577 
Y=4035025.856 
3 X=863047.553 
Y=4035015.359 
4 X=863050.177 
Y=4035011.103 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΜΠΡOΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ 

9.007.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 13 X=868853.673 
Y=4037854.160 

14 X=868879.452 
Y=4037869.505 

15 X=868876.895 
Y=4037873.801 

16 X=868851.116 
Y=4037858.457 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  (ΔΕΞΙΑ  
ΟΔΟΥ ΝΗΡΗΙΔΩΝ) 

9.005.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 170 2,210.00 € 

 5 X=869131.969 
Y=4038002.385 
6 X=869103.372 
Y=4037983.994 
7 X=869100.668 
Y=4037988.199 
8 X=869129.265 
Y=4038006.590 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) 

9.006.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 9 X=868988.563 
Y=4037941.243 

10 X=868962.784 
Y=4037925.898 

11 X=868960.227 
Y=4037930.195 

12 X=868986.006 
Y=4037945.539 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.013.Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,725.00 € 

9 X=861245.170 
Y=4033830.517 

10 X=861246.824 
Y=4033828.015 

11 X=861242.653 
Y=4033825.257 

12 X=861240.999 
Y=4033827.760 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

9.004. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3,150.00 € 

1 X = 868977.440 Y = 
4037916.181 

2 X = 868979.197 Y = 
4037913.750 

3 X = 868975.145 Y = 
4037910.821 

4 X = 868973.388 Y = 
4037913.252 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

Π.& Χ. 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

Ο.Ε. 
  997561350 

ΜΑΡΓΑΡΊΤΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

  29305491 3,750.00 € ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗ EVI 

9.018  Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

1 X = 862507.074 Y = 
4034625.584 

2 X = 862498.732 Y = 
4034620.069 

3 X = 862501.490 Y = 
4034615.898 

4 X = 862509.832 Y = 
4034621.413 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΔΕΞΙΑ 
ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

9.016 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 30 2,390.00 € 

1 X=870199.187 
Y=4038196.789 
2 X=870205.109 
Y=4038197.755 
3 X=870204.304 
Y=4038202.690 
4 X=870198.382 
Y=4038201.724 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΘΕΜΑ 2o                                                                                  Απόφ. Αρ. 366/2017 (Α.Δ.Α: 6ΣΠ0Ω1Ρ-Ξ9Γ)   

Επιβολή τέλους 2017 στους χρήστες – μισθωτές στεγασμένων ή μη χώρων του Διεθνούς Αερολιμένα 

Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» για υπηρεσίες περισυλλογής - αποκομιδής απορριμμάτων από το Δήμο Ρόδου, 

σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ.  753/07.12.2012 

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 2/50301/29-06-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού συμβούλου κ. 

Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.  2/50301/29.06.2017 και θέμα «Σύνταξη σχεδίου σύμβασης 

αποκομιδής απορριμμάτων από τον Αερολιμένα «Διαγόρας Ρόδου», ως κατωτέρω:  

 

«ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων από τον αερολιμένα «Διαγόρας 

Ρόδου». 

ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. 2/49727/27-06-2017 έγγραφό σας. 

 Με το παραπάνω σχετικό ζητείται από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου να προβεί σε σύνταξη 

σχεδίου σύμβασης που θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση  μεταξύ του Δήμου Ρόδου και 

της εταιρείας «FRAPORT GREECE» για την αποκομιδή απορριμμάτων στους στεγασμένους και μη χώρους 

του Αερολιμένα Ρόδου. 

  Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 216 του Ν. 4389/2016 (Εφαρμοστικού 

Μνημονίου) περί κύρωσης με ισχύ νόμου της από 14-12-2015 σύμβασης παραχώρησης των περιφερειακών 

αεροδρομίων Αιγαίου, που συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. αφενός και της 

πιο πάνω εταιρείας «FRAPORT Περιφ. Αεροδρόμια της Ελλάδας Β. Α.Ε.» και των μετοχων αφετέρου, β) 

του άρθρου 218 του ίδιου Ν. 4389/2016 περί κατά παρέκκλισης κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, 

συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων (περί απαλλαγών) των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 82 του από 

24.9/20-10-1958 και του Ν. 1080/1980 (περί προσόδων Ο.Τ.Α.), όπως ισχύει, μη επιβολής στους 

παραχωρησιούχους  οιουδήποτε είδους τελών ή φόρων από οποιαδήποτε δημοτική ή άλλη τοπική αρχή, για 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα έργα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στα περιφερειακά αεροδρόμια 

της Σύμβασης Παραχώρησης συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών φωτισμού, ασφάλειας, 

καθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων και αποχέτευσης, υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που οι 

υπηρεσίες αυτές πράγματι παρέχονται στους χρήστες των περιφερειακών αεροδρομίων από τους 

παραχωρησιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Συμβάσεις Παραχώρησης και γ) τις διατάξεις του 

άρθρου 227 του ίδιου Ν. 4389/2016 σύμφωνα με τις οποίες κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 

έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, ο παραχωρησιούχος υπεισέρχεται 

αυτομάτως, και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των αντισυμβαλλομένων, στα συμβατικά δικαιώματα και 

υποχρεώσεις του Δημοσίου ή/ και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που απορρέουν από τις 

Μεταβιβασθείσες Συμβάσεις Αεροδρομίου, όπως αυτές ορίζονται στις Συμβάσεις Παραχώρησης, 

γνωμοδοτούμε ως εξής:  

  Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις σαφώς και προκύπτει ότι η εταιρεία «FRAPORT Περιφ. 

Αεροδρόμια της Ελλάδος Β. Α.Ε.» απαλλάσσεται κάθε δημοτικού τέλους ή φόρου υπηρεσιών φωτισμού, 

καθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων και αποχέτευσης, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στους 

χρήστες από την παραχωρησιούχο παραπάνω εταιρεία, σύμφωνα με τις Συμβάσεις Παραχώρησης. 

  Συνεπώς κατ’ εφαρμογή των παραπάνω, ο Δήμος Ρόδου κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να επιβάλλει 

τέλος αποκομιδής απορριμμάτων στους στεγασμένους και μη χώρους του Αερολιμένα Ρόδου, ούτε ακόμη 

και με Σύμβαση που θα ονόμαζε το τέλος διαφορετικά (π.χ. αποζημίωση) διότι αυτό συνιστά παράβαση 

άλλως καταστρατήγηση του νόμου που ενδεχομένως γεννούσε μελλοντικά νομικά και δικαστικά ζητήματα 

με απρόβλεπτες διαστάσεις. 

  Μόνη περίπτωση κατά τη γνώμη μας που θα μπορούσε να επιβληθεί τέλος κατά τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις του άρθρου 21 του Β.Δ 19.12.1955, όπως ισχύει είναι εφόσον από τη Σύμβαση Παραχώρησης 

(που πρέπει να ζητηθεί) προκύπτει ότι η παραχωρησιούχος εταιρεία «FRAPORT Περιφ. Αεροδρόμια 

Ελλάδος Β Α.Ε», δεν παρέχει στους χρήστες που είναι π.χ. μισθωτές καταστημάτων ή βρίσκονται με άλλο 

τρόπο στη χρήση στεγασμένων ή μη χώρων του Αερολιμένα Ρόδου έργο ή υπηρεσίες περισυλλογής και 

αποκομιδής απορριμμάτων, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιβληθούν τα προβλεπόμενα τέλη 

για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών από το Δήμο Ρόδου.»  

 (Ακολουθεί υπογραφή του νομικού συμβούλου κ.Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 

 Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον Πρόεδρο για την 

αλληλογραφία που προηγήθηκε μεταξύ της εταιρείας Fraport Greece και του ιδίου. Ο Αντιδήμαρχος 

αναφέρει ότι σύμφωνα  με τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ο Δήμος Ρόδου δεν μπορεί να επιβάλλει 
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τέλος αποκομιδής απορριμμάτων στους στεγασμένους και μη χώρους του Αερολιμένα Ρόδου, ούτε ακόμη 

και με Σύμβαση που θα ονόμαζε το τέλος διαφορετικά (π.χ. αποζημίωση) διότι αυτό συνιστά παράβαση 

άλλως καταστρατήγηση του νόμου που ενδεχομένως γεννούσε μελλοντικά νομικά και δικαστικά ζητήματα 

με απρόβλεπτες διαστάσεις. Συνεπώς, ο Αντιδήμαρχος, προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Β.Δ 

19.12.1955 και  τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, την επιβολή τελών αποκομιδής απορριμμάτων 

για το 2017 στους χρήστες-μισθωτές καταστημάτων στεγασμένων ή μη χώρων του Αερολιμένα Ρόδου.  Σε 

αυτήν την περίπτωση, πριν την έναρξη των εργασιών της αποκομιδής, θα πρέπει η εν λόγω εταιρεία να μας 

προσκομίσει καταστάσεις με τις μισθώσεις όλων των χώρων (στεγασμένων και μη) του Αερολιμένα Ρόδου 

καθώς επίσης και βεβαίωση από την ίδια ότι στην Σύμβαση Παραχώρησης η παραχωρησιούχος εταιρεία 

«FRAPORT Περιφ. Αεροδρόμια Ελλάδος Β Α.Ε», δεν είναι υποχρεωμένη  στους χρήστες που είναι π.χ. 

μισθωτές καταστημάτων ή βρίσκονται με άλλο τρόπο στη χρήση στεγασμένων ή μη χώρων του Αερολιμένα 

Ρόδου, σε υπηρεσίες περισυλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 

επιβληθούν τα προβλεπόμενα τέλη για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών από το Δήμο Ρόδου στους 

μισθωτές των χώρων του Αερολιμένα Ρόδου. 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής η οποία έχει ως εξής: 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.) 

Επιβολή τέλους 2017 στους χρήστες – μισθωτές στεγασμένων ή μη χώρων του Διεθνούς Αερολιμένα Ρόδου 

«ΔΙΑΓΟΡΑΣ» για υπηρεσίες περισυλλογής - αποκομιδής απορριμμάτων από το Δήμο Ρόδου 

Είναι εδώ παρούσα η προϊσταμένη του τμήματος Προσόδων Δήμου Ρόδου για να μας ενημερώσει για το 

θέμα. 

Λοιπόν ακούστε λίγο όμως πρέπει να σας ενημερώσω εγώ πολύ γρήγορα. Το δικό μας αεροδρόμιο μετά από 

τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό που διεξήγαγε το ελληνικό κράτος, έχει περιέλθει στην εταιρεία FRAPORT, 

η FRAPORT σύμφωνα με την νομοθεσία απαλλάσσονται από οποιοδήποτε τέλη προς Δήμους κτλ.  

Όμως Η FRAPORT ζήτησε να συνάψουμε σύμβαση μεταξύ μας για να πληρώνει. Μετά από αλληλογραφία 

εμείς χρησιμοποιώντας τον κανονισμό καθαριότητας και τον κανονισμό τελών και με βάσει και τον τρόπο 

εργασίας που είχαμε με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γιατί και τότε υπήρχε διχογνωμία εάν η 

υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πληρώνει ή όχι, ούτε αυτή πλήρωνε, ζητήσαμε λοιπόν εισήγηση από τον 

Νομικό και επιβεβαίωσε απλά και την αλληλογραφία η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τέλος 

ούτε να κάνουμε σύμβαση με την FRAPORT, μπορούμε όμως να επιβάλλουμε τέλος στεγασμένων ή μη 

χώρων στα καταστήματα, στους μισθωτές εν γένει, στους χρήστες δηλαδή καταστήματα είναι λέω ένα 

παράδειγμα λέω ενδεικτικά, κάποιος που πουλάει σάντουιτς εκεί μέσα ένα ενοικιαστήριο αυτοκινήτων, ένα 

γραφείο πληροφοριών και υπάρχουν και οι χάντλες αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν τα αεροπλάνα κ.λ.π. Αυτοί 

λοιπόν χρησιμοποιούν μη στεγασμένους χώρους και η συνήθης πρακτική και ο νόμος δηλαδή λέει ότι με 

υπεύθυνη δήλωση και έγγραφο που στέλνει ή έστελνε η ΥΠΑ, την ίδια πρακτική θα ακολουθήσουμε και με 

την Fraport, μας δηλώνει τους χώρους αυτούς στεγασμένους ή μη και εμείς θα επιβάλουμε οίκοθεν ή με 

βεβαιωτικό κατάλογο επιβάλλουμε τα Δ.Τ. . 

 

ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ)  

Από δω και πέρα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καθόρισε τα δημοτικά τέλη είναι για την 

ενότητα Πεταλουδών για επαγγελματικούς χώρους είναι 2,30 από το  2010, 2011, 2012  

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.) 

Εγώ λοιπόν μετά τα έγγραφα που ζήτησα από την καθαριότητα, από το τμήμα προσόδων κ.λ.π., απόφαση 

Δ.Σ., έστειλα στην Fraport και της είπα ότι έχεις (σύμφωνα με αυτά που μας έδωσε η ΥΠΑ) 4659 για 

στεγασμένους χώρους τ.μ. και 6441 για μη στεγασμένους χώρους τ.μ, αυτό σημαίνει 10.715,70 ευρώ και σε 

14.814 ευρώ αντίστοιχα για το έτος 2017 σύνολο μη στεγασμένους, σύνολο δηλαδή 25.500 ευρώ το χρόνο. 

Αλλά εμείς αυτή την στιγμή δεν παίρνουμε σκουπίδια από το αεροδρόμιο, αν θα πάρουμε, θα σας πω θα 

πάρουμε από την 1
η
 Αυγούστου και μετά και εισπράττουμε εκεί το τέλος υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων, το οποίο σύμφωνα με την απόφαση αυτή που σας μνημονεύω είναι 25 €. Πέρυσι λοιπόν 

έφερε το αεροδρόμιο γύρω στους 650 με 700 τόνους, γύρω στις 17.000 €, σε κάθε περίπτωση εμείς θα 

εισπράξουμε περισσότερα, θα εισπράξουμε 25.000 εφόσον γίνει αυτή η συμφωνία, είναι επιβολή τέλους δεν 

θα υπάρξει καμία σύμβαση διότι απαγορεύεται και βέβαια προσέξτε ο όρος είναι ότι αν αλλάζει, δηλαδή αν 

αύριο αυτός δημιουργήσει περισσότερα καταστήματα μέσα, ή περισσότερους χάντλες, δεν το ξέρουμε αυτό 

είναι υποχρεωμένος να μας στείλει ξανά κατάσταση με παραπάνω μέτρα. Αυτή η απόφαση μας σήμερα θα 

γραφτεί αύριο το πρωί και θα τους κοινοποιηθεί, θα έχει έναν τελευταίο όρο, θα πρέπει να μας στείλουν, 

πριν να ξεκινήσει η αποκομιδή, έγγραφο να μας λένε ότι στις συμβάσεις που έχουν συνάψει με τους 

μισθωτές τους, τους χρήστες τους δεν αναλαμβάνουν αυτοί η FRAPORT δηλαδή την υπηρεσία αποκομιδής 
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μεταφοράς και αναπόθεσης, διότι στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με την γνωμοδότηση του νομικού δεν 

μπορούμε να κάνουμε εμείς σύμβαση με την FRAPORT, άρα δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια, 

άρα θα τα μαζεύει κάποιος ιδιώτης και εμείς θα παίρνουμε το δικαίωμα του ΧΥΤΑ από τον ιδιώτη που θα 

μας τα φέρνει. 

Ξαναλέω λοιπόν η FRAPORT ζήτησε να κάνουμε σύμβαση μαζί της, λέει ο νομικός λοιπόν δεν επιτρέπεται 

να κάνετε σύμβαση με την FRAPORT δεν επιτρέπεται είναι παράνομο λέει, τι μπορούμε να κάνουμε ; Ότι 

κάνατε με την ΥΠΑ, δηλαδή θα χρεώνεται τους χρήστες. Ποιοι είναι αυτοί οι χρήστες; είναι μαγαζιά και 

χάντλερς, πως θα τους χρεώνουμε; Με βάσει τα τέλη του 2012 αυτός ο κανονισμός δηλαδή που ισχύει, και 

με μία προϋπόθεση, πρέπει δηλαδή να μας στείλει η FRAPORT μία βεβαίωση, ένα έγγραφο που να λέει ότι 

σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχω υπογράψει μίσθωσης με τους τάδε, δεν είμαι υποχρεωμένη να κάνω την 

αποκομιδή και την διάθεση. Τώρα γιατί έρχεται κατεπείγον; Διότι θέλουν να ξεκινήσει η αποκομιδή την 1
η
 

Ιουλίου. Αυτή η απόφαση  δεν διαβάζεται στο Δ.Σ. Όταν διαβιβάζεται στο Δ.Σ. είναι η επιβολή τέλους, 

εννοεί να πάρεις την απόφαση για το ύψος  του τέλους, για να επιβάλλεις, δεν είναι τέτοια περίπτωση αυτό. 

Αν υπογράφαμε σύμβαση έπρεπε όντως να πάει αλλά τώρα θα γίνει με βεβαιωτικούς καταλόγους. 

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.) Πρόεδρε, Ερώτημα πρώτο: Επιβολή τελών στους χρήστες, όχι 

στην FRAPORT, στους καταστηματάρχες, άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να έχουμε μία λίστα από την 

FRAPORT ότι το μαγαζί το τάδε το έχει ο τάδε με το ΑΦΜ των  πελατών και θα έχουμε να κάνουμε με τους 

πελάτες. Ερώτημα δεύτερο; Ποιος κατά ισχύ ο  κανονισμός καθαριότητας που είναι κανονιστική διάταξη ή ο 

4389 που λέει ότι γενικώς το πακέτο όλο η FRAPORT που διαχειρίζεται απαλλάσσεται από τέλη; Έχουμε 

ένα κανονισμό. 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.) 

Η απάντηση είναι η εξής o νόμος κατά ισχύ ,δεν μπορώ να χρεώσω την FRAPORT είναι νόμος. 

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.): Πρακτικά κάτι άλλο, είπατε ότι τα σκουπίδια γενικώς του 

αεροδρομίου μαζεύει η FRAPORT με ιδιωτική εταιρεία? 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.) 

Ναι. Τα μαζεύει ιδιωτική εταιρεία και μόλις πάνε να μπούνε στον ΧΥΤΑ, διαπιστώνεται από πού  

προέρχονται, εντός ή εκτός του νησιού, ο κανονισμός των τελών που έχουμε ψηφίσει, λέει ότι όποιος φέρνει 

απορρίμματα μέσα από το νησί στον ΧΥΤΑ πληρώνει  25 euro τον τόνο και όποιος φέρνει από τα διπλανά 

νησιά 30 euro τον τόνο. 

Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω στην εισήγηση το εξής: Εμείς δεν κάνουμε κάτι καινούργιο, απλά 

συνεχίζουμε ότι κάναμε με την Υ.Π.Α. Είδη στο κοστολόγιό μας μέσα έχει συνυπολογιστεί το κόστος να 

πάμε εκεί και να μαζέψουμε αυτά τα απορρίμματα, από κει και πέρα το θέμα των τελών κανονισμού 

καθαριότητας είναι άλλο θέμα το οποίου εκ του νόμου πρέπει να καθοριστεί κάθε χρόνο αν τα αυξήσουμε ή 

μη αν τα αφήσουμε σταθερά ή μη, αν τα μειώσουμε ή μη αυτό αποφασίζεται τον Οκτώβριο. 

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.): Μπορούμε να τα αλλάξουμε με την σύμβαση μας? 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.) 

 

Το 2017 θα είναι, μπορούμε εμείς στο τέλος του χρόνου, να πάρουμε απόφαση και να αυξήσουμε τα τέλη να 

αλλάξουμε, αυτό είναι σαφές ,είναι για το έτος 2017. 

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.): Γι αυτό  λέμε στους χρήστες και στους μισθωτές και δεν 

παίρνουμε κατευθείαν από την FRAPORT. 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.) 

Από την FRAPORT δεν μπορούμε να πάρουμε για έτος 2017. 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου με αρ. πρωτ. 2/50301/29-06-2017, 

 Τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 
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 Την με αριθ. 364/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 Το έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/42415/06-06-2017,  

 Το έγγραφο του τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/41913/2.6.2017 

 Έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ. 2/42/392/06.06.2017 

 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου 753/07.12.2012 με θέμα «Αναπροσαρμογή Τελών 

Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και επιβολή τέλους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)» 

 Το άρθρο 21 του Β.Δ 19.12.1955 

 Το Ν. 4389/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 Εγκρίνει την επιβολή τέλους 2017 στους χρήστες – μισθωτές στεγασμένων ή μη χώρων του Διεθνούς 

Αερολιμένα Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» για υπηρεσίες περισυλλογής - αποκομιδής απορριμμάτων από το Δήμο 

Ρόδου, σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 753/07.12.2012,  με την προϋπόθεση ότι πριν την έναρξη της 

παροχής υπηρεσίας της αποκομιδής των απορριμμάτων, η παραχωρησιούχος εταιρεία «FRAPORT 

Περιφ. Αεροδρόμια Ελλάδος Β Α.Ε», να προσκομίσει: 

 α) βεβαίωση ότι δεν είναι υποχρεωμένη  στους χρήστες που είναι π.χ. μισθωτές καταστημάτων ή 

βρίσκονται με άλλο τρόπο στη χρήση στεγασμένων ή μη χώρων του Αερολιμένα Ρόδου, σε 

υπηρεσίες περισυλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων, καθώς επίσης και, 

 β) κατάσταση με τους υπόχρεους στην καταβολή του τέλους, τα Α.Φ.Μ. αυτών και τα τετραγωνικά 

μέτρα στεγασμένων ή μη χώρων, που αυτοί χρησιμοποιούν.  

  

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                                                   Απόφ. Αρ. 367/2017 (Α.Δ.Α: 6ΞΗΓΩ1Ρ-397) 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 353/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με θέμα «Έγκριση 

πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση των αποτελεσμάτων των δέκα συνοπτικών διαγωνισμών για 

την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2017 Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ρόδου» 

(Εισήγηση  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49576/27-06-2017) 

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

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/49576/27-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Ανάκληση της 353/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

1. Με την αρ. αριθμ. 353/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά κατακύρωσης 

των δέκα συνοπτικών διαγωνισμών για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών 

Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και αναδείχθηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι. 

2. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών εκ παραδρομής εισηγήθηκε το θέμα για την λήψη μίας απόφασης 

και για τους δέκα διαγωνισμούς ενώ θα έπρεπε να ληφθεί ξεχωριστή απόφαση για κάθε διαγωνισμό. Ως εκ 

τούτου η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών θα εισηγηθεί για την λήψη ξεχωριστής απόφασης για κάθε 

διαγωνισμό, της γνωμοδότησης της Επιτροπής  διεξαγωγής των διαγωνισμών για την κατακύρωση των 

οριστικών αναδόχων και την έγκριση των πρακτικών των δέκα διαγωνισμών, για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ρόδου. 

3. Μετά τα παραπάνω η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών εισηγείται:   

    την ανάκληση της 353/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».    

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου)  

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. 16/49576/27-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 και 75 του Ν. 3852/2010, 
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 Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Ανακαλεί την με αρ. 353/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με θέμα «Έγκριση 

όλων των πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση των αποτελεσμάτων των δέκα συνοπτικών 

διαγωνισμών για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2017 Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ρόδου» 

γιατί εκ΄ παραδρομής η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών εισηγήθηκε το θέμα για την λήψη μίας 

απόφασης και για τους δέκα διαγωνισμούς, ενώ θα έπρεπε να ληφθεί ξεχωριστή απόφαση για κάθε 

διαγωνισμό. 

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                                                               Απόφ. Αρ. 368/2017 (Α.Δ.Α: 6ΗΜΧΩ1Ρ-ΛΝΡ) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Ρόδου Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49561/27-06-2017) 

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

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/49561/27-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών και Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικής Ενότητας ΔΕ ΡΟΔΟΥ. 

1. Με την αρ. αριθμ. 259\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 

για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με 

προϋπολογισμό 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών . 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου 

έγινε στις 07-06-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα 

κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ρόδου  

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού εξέτασε  

όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνιζομένων με αυτές 

της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

4. Στις 09-06-2017 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τα 

αντίστοιχα πρακτικά στα οποία φαίνονται οι  προσωρινοί ανάδοχοι ως εξής: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ρόδου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους  και δεν υποβλήθηκε καμία 

ένσταση. 

Στην συνέχεια Η Επιτροπή κάλεσε τους Προσωρινούς Αναδόχους να προσκομίσουν τα 

προβλεπόμενα από τη Διακηρύξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

5. Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η  

Επιτροπή αξιολόγησης  διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από 

τη διακήρυξη δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και συνέταξε τα αντίστοιχα 

πρακτικά. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α)  Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 
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β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

Α. Την έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 ΔΕ ΡΟΔΟΥ  

Β. Την κατακύρωση του αποτελεσμάτος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 ΔΕ 

ΡΟΔΟΥ όπως παρακάτω: 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου)  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Ρόδου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-2017, 

ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικών 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικων προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού η  

Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ρόδου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: α)για την ομάδα των 

καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το 

Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να προσκομίσουν 

τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα  19-06-2017, 

ημέρα Δευτέρα συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 
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Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  

αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για 

τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ρόδου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά οποιουδήποτε σταδίου του 

διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή να εξεταστεί από την Επιτροπή 

Ενστάσεων  και την ΟΕ».  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   Την με αριθ. 16/49561/27-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  δια της 

οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

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

   Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

Β) Κατακυρώνει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού για  την προμήθεια 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», α) για την ομάδα των καλωδίων την 

εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                                                 Απόφ. Αρ. 369/2017 (Α.Δ.Α: 7ΘΚΘΩ1Ρ-8ΘΧ) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49563/27-06-2017) 

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

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/49563/27-06-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών και Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικής Ενότητας ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ. 

1. Με την αρ. αριθμ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 

για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με 

προϋπολογισμό 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών . 
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2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας Ιαλουσού 

έγινε στις 07-06-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα 

κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού 

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού εξέτασε  

όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνιζομένων με αυτές 

της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

4. Στις 09-06-2017 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τα 

αντίστοιχα πρακτικά στα οποία φαίνονται οι  προσωρινοί ανάδοχοι ως εξής: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους  και δεν υποβλήθηκε καμία 

ένσταση. 

Στην συνέχεια Η Επιτροπή κάλεσε τους Προσωρινούς Αναδόχους να προσκομίσουν τα 

προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

5. Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η  

Επιτροπή αξιολόγησης  διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από 

τη διακήρυξη δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και συνέταξε τα αντίστοιχα 

πρακτικά. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α)  Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

Α. Την έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ  

 

Β. Την κατακύρωση του αποτελεσμάτος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ όπως παρακάτω: 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου)  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 
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228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Ιαλυσού. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-2017, 

ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  
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1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικών 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Ιαλυσού. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

4. Κων/νος Βασιλώττος                

5. Βασίλειος Διακολιός                 

6. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού η  

Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: α) για την ομάδα 

των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το 

Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να προσκομίσουν 

τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα  19-06-2017, 

ημέρα Δευτέρα συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  

αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

4. Κων/νος Βασιλώττος                

5. Βασίλειος Διακολιός                 

6. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για 

τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 



   

 28 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά οποιουδήποτε σταδίου του 

διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή να εξεταστεί από την Επιτροπή 

Ενστάσεων  και την ΟΕ».  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   Την με αριθ. 16/49563/27-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  δια της 

οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

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

   Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

Β) Κατακυρώνει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού για  την προμήθεια 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», α) για την ομάδα των καλωδίων 

την εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                                                  Απόφ. Αρ. 370/2017 (Α.Δ.Α: 7ΘΡΩΩ1Ρ-ΖΝ5) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών Δήμου Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49565/27-06-2017) 

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

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/49565/27-06-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών και Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικής Ενότητας ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ. 

1. Με την αρ. αριθμ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 

για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με 

προϋπολογισμό 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών . 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Πεταλουδών έγινε στις 07-06-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και 

ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών 

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού εξέτασε  

όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνιζομένων με αυτές 

της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 
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4. Στις 09-06-2017 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τα 

αντίστοιχα πρακτικά στα οποία φαίνονται οι  προσωρινοί ανάδοχοι ως εξής: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους  και δεν υποβλήθηκε καμία 

ένσταση. 

Στην συνέχεια Η Επιτροπή κάλεσε τους Προσωρινούς Αναδόχους να προσκομίσουν τα 

προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

5. Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η  

Επιτροπή αξιολόγησης  διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από 

τη διακήρυξη δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και συνέταξε τα αντίστοιχα 

πρακτικά. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α)  Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

Α. Την έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

Πεταλουδών 
Β. Την κατακύρωση του αποτελεσμάτος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ όπως παρακάτω: 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου)  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Πεταλουδών. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           



   

 30 

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

  «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-2017, 

ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικών 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Πεταλουδών. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού η  

Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Πεταλουδών Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: α) για την 

ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € 

με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να προσκομίσουν 

τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα  19-06-2017, 

ημέρα Δευτέρα συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  

αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

7. Κων/νος Βασιλώττος                

8. Βασίλειος Διακολιός                 

9. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για 

τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Πεταλουδών Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά οποιουδήποτε σταδίου του 

διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή να εξεταστεί από την Επιτροπή 

Ενστάσεων  και την ΟΕ».  

 (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 με αριθ. 16/49563/27-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  δια της 

οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

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

   Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

Β) Κατακυρώνει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού για  την προμήθεια 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», α) για την ομάδα των 

καλωδίων την εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

 

ΘΕΜΑ 7o                                                                                    Απόφ. Αρ. 371/2017 (Α.Δ.Α: Ω174Ω1Ρ-527) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Καμείρου Δήμου Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49566/27-06-2017) 

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

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/49566/27-06-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών και Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικής Ενότητας ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ. 

 

1. Με την αρ. αριθμ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 

για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με 

προϋπολογισμό 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών . 

 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Καμείρου έγινε στις 07-06-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα 

κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Καμείρου 

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού εξέτασε  

όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνιζομένων με αυτές 

της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

 

4. Στις 09-06-2017 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τα 

αντίστοιχα πρακτικά στα οποία φαίνονται οι  προσωρινοί ανάδοχοι ως εξής: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Καμείρου 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 
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Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους  και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

Στην συνέχεια Η Επιτροπή κάλεσε τους Προσωρινούς Αναδόχους να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από 

τη Διακήρυξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

5. Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η  

Επιτροπή αξιολόγησης  διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από 

τη διακήρυξη δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και συνέταξε τα αντίστοιχα 

πρακτικά. 

 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α)  Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

Α. Την έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

Καμείρου. 
Β. Την κατακύρωση του αποτελεσμάτος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ όπως παρακάτω: 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου)  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Καμείρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καμείρου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

  «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-2017, 

ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καμείρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικών 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Καμείρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  
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4. Κων/νος Βασιλώττος                

5. Βασίλειος Διακολιός                 

6. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού η  

Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Καμείρου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: α) για την ομάδα 

των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το 

Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να προσκομίσουν 

τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα  19-06-2017, 

ημέρα Δευτέρα συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  

αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καμείρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

10. Κων/νος Βασιλώττος                

11. Βασίλειος Διακολιός                 

12. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για 

τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Καμείρου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά οποιουδήποτε σταδίου του 

διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή να εξεταστεί από την Επιτροπή 

Ενστάσεων  και την ΟΕ».  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   Την με αριθ. 16/49566/27-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  δια της 

οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

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

   Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

Β) Κατακυρώνει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», α) για την ομάδα των καλωδίων την εταιρεία TOP 

ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                                                   Απόφ. Αρ. 372/2017 (Α.Δ.Α: 7Γ5ΗΩ1Ρ-4Ε6) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου Δήμου Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49566/27-06-2017) 

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

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/49567/27-06-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών και Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικής Ενότητας ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ. 

1. Με την αρ. αριθμ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 

για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με 

προϋπολογισμό 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών . 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Αταβύρου έγινε στις 07-06-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα 

κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου 

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού εξέτασε  

όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνιζομένων με αυτές 

της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

 

4. Στις 09-06-2017 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τα 

αντίστοιχα πρακτικά στα οποία φαίνονται οι  προσωρινοί ανάδοχοι ως εξής: 

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους  και δεν υποβλήθηκε καμία 

ένσταση. 

Στην συνέχεια Η Επιτροπή κάλεσε τους Προσωρινούς Αναδόχους να προσκομίσουν τα 

προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

5. Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η  

Επιτροπή αξιολόγησης  διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από 

τη διακήρυξη δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και συνέταξε τα αντίστοιχα 

πρακτικά. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α)  Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 
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γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

Α. Την έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

Αταβύρου. 

 

Β. Την κατακύρωση του αποτελεσμάτος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ όπως παρακάτω: 

 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου)  

 
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Αταβύρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  
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   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-2017, 

ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικών 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Αταβύρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

7. Κων/νος Βασιλώττος                

8. Βασίλειος Διακολιός                 

9. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού η  

Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 
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δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αταβύρου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: α) για την 

ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € 

με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να προσκομίσουν 

τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα  19-06-2017, 

ημέρα Δευτέρα συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  

αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

13. Κων/νος Βασιλώττος                

14. Βασίλειος Διακολιός                 

15. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για 

τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αταβύρου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά οποιουδήποτε σταδίου του 

διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή να εξεταστεί από την Επιτροπή 

Ενστάσεων  και την ΟΕ».  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   Την με αριθ. 16/49567/27-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  δια της 

οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

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

   Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

Β) Κατακυρώνει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού για  την προμήθεια 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», α) για την ομάδα των 

καλωδίων την εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 



   

 40 

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                                                                  Απόφ. Αρ. 373/2017 (Α.Δ.Α: 69ΠΔΩ1Ρ-ΔΕ4) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Δήμου Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49569/27-06-2017) 

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

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/49569/27-06-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών και Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικής Ενότητας ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. 

 

1. Με την αρ. αριθμ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 

για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με 

προϋπολογισμό 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών . 

 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Καλλιθέας έγινε στις 07-06-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα 

κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας 

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού εξέτασε  

όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνιζομένων με αυτές 

της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

 

4. Στις 09-06-2017 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τα 

αντίστοιχα πρακτικά στα οποία φαίνονται οι  προσωρινοί ανάδοχοι ως εξής: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους  και δεν υποβλήθηκε καμία 

ένσταση. 

Στην συνέχεια Η Επιτροπή κάλεσε τους Προσωρινούς Αναδόχους να προσκομίσουν τα 

προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

5. Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η  

Επιτροπή αξιολόγησης  διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από 

τη διακήρυξη δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και συνέταξε τα αντίστοιχα 

πρακτικά. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α)  Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 



   

 41 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

Α. Την έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. 

 

Β. Την κατακύρωση του αποτελεσμάτος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ όπως παρακάτω: 

 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου)  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Καλλιθέας. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 
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και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

  «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-2017, 

ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικών 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Καλλιθέας. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

10. Κων/νος Βασιλώττος                

11. Βασίλειος Διακολιός                 

12. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού η  

Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Καλλιθέας Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: α) για την 

ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € 

με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να προσκομίσουν 

τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα  19-06-2017, 

ημέρα Δευτέρα συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  

αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

16. Κων/νος Βασιλώττος                

17. Βασίλειος Διακολιός                 

18. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για 

τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Καλλιθέας Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά οποιουδήποτε σταδίου του 

διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή να εξεταστεί από την Επιτροπή 

Ενστάσεων  και την ΟΕ».  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   Την με αριθ. 16/49569/27-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  δια της 

οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

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

   Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

Β) Κατακυρώνει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού για  την προμήθεια 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», α) για την ομάδα των 

καλωδίων την εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10o                                                                               Απόφ. Αρ. 374/2017 (Α.Δ.Α: 6ΔΥΕΩ1Ρ-ΝΡΞ) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Αφάντου Δήμου Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49570/27-06-2017) 
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Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/49570/27-06-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών και Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικής Ενότητας ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ. 

1. Με την αρ. αριθμ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 

για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με 

προϋπολογισμό 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών . 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου 

έγινε στις 07-06-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα 

κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αφάντου 

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού εξέτασε  

όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνιζομένων με αυτές 

της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

4. Στις 09-06-2017 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τα 

αντίστοιχα πρακτικά στα οποία φαίνονται οι  προσωρινοί ανάδοχοι ως εξής: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αφάντου 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους  και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

Στην συνέχεια Η Επιτροπή κάλεσε τους Προσωρινούς Αναδόχους να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από 

τη Διακήρυξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

5. Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η  

Επιτροπή αξιολόγησης  διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από 

τη διακήρυξη δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και συνέταξε τα αντίστοιχα 

πρακτικά. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α)  Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

Α. Την έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΑΦΑΝΤΟΥ. 

 

Β. Την κατακύρωση του αποτελεσμάτος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΑΦΑΝΤΟΥ όπως παρακάτω: 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 
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(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου)  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Αφάντου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αφάντου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-2017, 

ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 
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Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικών 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Αφάντου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού η  

Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αφάντου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: α) για την ομάδα 

των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το 

Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να προσκομίσουν 

τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα  19-06-2017, 

ημέρα Δευτέρα συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  

αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  
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19. Κων/νος Βασιλώττος                

20. Βασίλειος Διακολιός                 

21. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για 

τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αφάντου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά οποιουδήποτε σταδίου του 

διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή να εξεταστεί από την Επιτροπή 

Ενστάσεων  και την ΟΕ».  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   Την με αριθ. 16/49570/27-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  δια της 

οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

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

   Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

Β) Κατακυρώνει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού για  την προμήθεια 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», α) για την ομάδα των 

καλωδίων την εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o                                                                               Απόφ. Αρ. 375/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΗΔ5Ω1Ρ-ΩΙΤ) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49571/27-06-2017) 

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

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/49571/27-06-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών και Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικής Ενότητας ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. 

 

1. Με την αρ. αριθμ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 

για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με 

προϋπολογισμό 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών . 
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2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Αρχαγγέλου έγινε στις 07-06-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και 

ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου 

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού εξέτασε  

όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνιζομένων με αυτές 

της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

 

4. Στις 09-06-2017 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τα 

αντίστοιχα πρακτικά στα οποία φαίνονται οι  προσωρινοί ανάδοχοι ως εξής: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους  και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

Στην συνέχεια Η Επιτροπή κάλεσε τους Προσωρινούς Αναδόχους να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από 

τη Διακήρυξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

5. Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η  

Επιτροπή αξιολόγησης  διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από 

τη διακήρυξη δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και συνέταξε τα αντίστοιχα 

πρακτικά. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α)  Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

Α. Την έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. 
Β. Την κατακύρωση του αποτελεσμάτος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ όπως παρακάτω: 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου)  
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Αρχαγγέλου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-2017, 

ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    
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   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικών 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Αρχαγγέλου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

4. Κων/νος Βασιλώττος                

5. Βασίλειος Διακολιός                 

6. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού η  

Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: α) για την 

ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € 

με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να προσκομίσουν 

τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα  19-06-2017, 

ημέρα Δευτέρα συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  

αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

22. Κων/νος Βασιλώττος                

23. Βασίλειος Διακολιός                 

24. Κοσμάς Σαρακίνης                             
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Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για 

τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά οποιουδήποτε σταδίου του 

διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή να εξεταστεί από την Επιτροπή 

Ενστάσεων  και την ΟΕ».  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   Την με αριθ. 16/49571/27-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  δια της 

οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

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

   Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

Β) Κατακυρώνει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού για  την προμήθεια 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», α) για την ομάδα των 

καλωδίων την εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

 

ΘΕΜΑ 12o                                                                                 Απόφ. Αρ. 376/2017 (Α.Δ.Α: 7275Ω1Ρ-ΘΘΔ) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Λίνδου Δήμου Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49572/27-06-2017) 

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

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/49572/27-06-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών και Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικής Ενότητας ΔΕ ΛΙΝΔΟΥ. 

1. Με την αρ. αριθμ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 

για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με 

προϋπολογισμό 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών . 

 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας Λίνδου 

έγινε στις 07-06-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα 

κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Λίνδου 
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-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού εξέτασε  

όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνιζομένων με αυτές 

της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

 

4. Στις 09-06-2017 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τα 

αντίστοιχα πρακτικά στα οποία φαίνονται οι  προσωρινοί ανάδοχοι ως εξής: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Λίνδου 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους  και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

Στην συνέχεια Η Επιτροπή κάλεσε τους Προσωρινούς Αναδόχους να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από 

τη Διακήρυξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

5. Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η  

Επιτροπή αξιολόγησης  διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από 

τη διακήρυξη δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και συνέταξε τα αντίστοιχα 

πρακτικά. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α)  Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

Α. Την έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΛΙΝΔΟΥ. 

 

Β. Την κατακύρωση του αποτελεσμάτος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΛΙΝΔΟΥ όπως παρακάτω: 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου)  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 
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Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Λίνδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Λίνδου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

  «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-2017, 

ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Λίνδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
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2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικών 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Λίνδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

7. Κων/νος Βασιλώττος                

8. Βασίλειος Διακολιός                 

9. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού η  

Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Λίνδου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: α) για την ομάδα 

των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το 

Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να προσκομίσουν 

τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα  19-06-2017, 

ημέρα Δευτέρα συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  

αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Λίνδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

25. Κων/νος Βασιλώττος                

26. Βασίλειος Διακολιός                 

27. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για 

τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Λίνδου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 
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β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά οποιουδήποτε σταδίου του 

διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή να εξεταστεί από την Επιτροπή 

Ενστάσεων  και την ΟΕ».  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   Την με αριθ. 16/49572/27-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  δια της 

οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

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

   Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

Β) Κατακυρώνει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού για  την προμήθεια 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», α) για την ομάδα των καλωδίων 

την εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 13o                                                                    Απόφ. Αρ. 377/2017 (Α.Δ.Α: ΩΣΚΧΩ1Ρ-8ΧΗ) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 

2017 Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου Δήμου Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/49573/27-06-2017) 

 

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

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/49573/27-06-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών και Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικής Ενότητας ΔΕ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ. 

1. Με την αρ. αριθμ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 

για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με 

προϋπολογισμό 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών . 

 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας Νότιας 

Ρόδου έγινε στις 07-06-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα 

κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου 

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού εξέτασε  

όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνιζομένων με αυτές 

της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 
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4. Στις 09-06-2017 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τα 

αντίστοιχα πρακτικά στα οποία φαίνονται οι  προσωρινοί ανάδοχοι ως εξής: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους  και δεν υποβλήθηκε καμία 

ένσταση. 

Στην συνέχεια Η Επιτροπή κάλεσε τους Προσωρινούς Αναδόχους να προσκομίσουν τα 

προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

5. Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η  

Επιτροπή αξιολόγησης  διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από 

τη διακήρυξη δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και συνέταξε τα αντίστοιχα 

πρακτικά. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α)  Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

Α. Την έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ. 
Β. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δ.Ε. 

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ όπως παρακάτω: 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου)  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           



   

 57 

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

  «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-2017, 

ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικών 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

10. Κων/νος Βασιλώττος                

11. Βασίλειος Διακολιός                 

12. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού η  

Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Νότιας Ρόδου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: α) για την 

ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € 

με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να προσκομίσουν 

τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα  19-06-2017, 

ημέρα Δευτέρα συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  

αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

28. Κων/νος Βασιλώττος                

29. Βασίλειος Διακολιός                 

30. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για 

τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Νότιας Ρόδου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά οποιουδήποτε σταδίου του 

διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή να εξεταστεί από την Επιτροπή 

Ενστάσεων  και την ΟΕ».  

 (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 με αριθ. 16/49573/27-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  δια της 

οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

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

   Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

Β) Κατακυρώνει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού για  την προμήθεια 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», α) για την ομάδα των 

καλωδίων την εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 14o                                                                                Απόφ. Αρ. 378/2017 (Α.Δ.Α: ΩΞΧΣΩ1Ρ-Ο5Υ) 

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού «προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του 

Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση  Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/48594/27-06-2017) 

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

& Μηχανημάτων με πρωτ.: 2/24594/27-06-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής 

του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου 

Ρόδου», ως κατωτέρω: 

                

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών. 

 Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το συνημμένο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊστ. Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & μηχανημάτων κ. Μπαρδακά  Τσαμπίκου) 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙ  

 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

Προμήθεια «Ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου  του Δήμου Ρόδου» για τις ανάγκες 

κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων έργου  του Δήμου Ρόδου , ενδεικτικού προϋπολογισμού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 

(145.826,48 €)       συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων (66.932,72 €)  εξήντα έξι  χιλιάδες 

εννιακόσια τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά  για τα ελαστικά μεταφορικών μέσων και (78.893,76 

€) εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά για τα ελαστικά 

των μηχανημάτων έργου του  Δήμο Ρόδου, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: (117.602,00 €) εκατόν δέκα επτά    

χιλιάδες εξακόσια  δύο ευρώ χωρίς   ΦΠΑ :24%.  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/32750 /2017   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 41611 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC006142775 2017-05-05 
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Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Παρασκευή 16 του μηνός Ιουνίου  του έτους 

2017  και ώρα 14:00 μ.μ.  οι παρακάτω: 

1. Σαρικάς Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Δρακογιαννάκης Αναστάσιος (αναπληρωματικός του Διακοπαρασκευά Εμμανουήλ), μόνιμος 

Υπάλληλος, ως μέλος   

3. Τσουκάλης Τσαμπίκος , μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για την  προμήθεια Ελαστικών  

Δήμου, σύμφωνα με την με αριθμό 59/2017 απόφαση του Δ.Σ., της οποίας οι όροι Διακήρυξης 

καταρτίστηκαν με την με αριθμό 213/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΩΦ3ΠΩ1Ρ-9ΣΜ), 

συνήλθαμε στα γραφεία του τροχαίου υλικού του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 2
ου

 Πρακτικού για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια Ελαστικών μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 14:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει  

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

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με βάση το από 08/06/2017 πρακτικό που εγκρίθηκε με την 

υπ΄αριθμό 303/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναρτήθηκε και αναρτήθηκε στη κεντρική 

σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στις 16/06/2017 σύμφωνα με την οποία  Πέρασε στο επόμενο στάδιο 

του διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής προσφοράς) η εταιρεία Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  αύξοντα αριθμό προσφοράς στο 

σύστημα :66279 

 

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή άνοιξε τις κάτωθι Οικονομικές προσφορές : 

 

1. Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  αύξοντα 

αριθμό προσφοράς στο σύστημα :66279 

Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη προμήθεια 

διαπίστωσε τα παρακάτω: 

Η προσφορά της  εταιρείας Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :66279ήταν η εξής : 

 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 

Σύνολο (€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 9R22,5 6 168,95 1.013,70 

2 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 ΕΜΠΡΟΣ 2 252,00 504,00 

3 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 ΠΙΣΩ 4 252,00 1.008,00 

4 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 11R22,5 14 PR  10 194,00 1.940,00 

5 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  16PR ΕΜΠΡΟΣ 4 268,00 1.072,00 

6 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  16PR ΠΙΣΩ 8 281,00 2.248,00 

7 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  16PR ΕΜΠΡΟΣ 6 238,40 1.430,40 

8 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  16PR ΠΙΣΩ 10 253,50 2.535,00 

9 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/R12  8 PR   16 37,40 598,40 

10 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/65   R 13T C  8 PR   4 28,85 115,40 

11 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/70   R 13T C  8 PR   4 30,60 122,40 

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R13 4 29,00 116,00 

13 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R14 4 32,50 130,00 

14 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/65/R14 4 35,85 143,40 
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15 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/70/R13 8 32,60 260,80 

16 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/60/R15 4 42,40 169,60 

17 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/65/R14 8 38,80 310,40 

18 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/70/R13 12 39,00 468,00 

19 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 10 54,90 549,00 

20 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/R14 8PR 18 50,85 915,30 

21 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/60/R15 8PR 12 42,90 514,80 

22 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/65/R15 6 45,00 270,00 

23 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 14 56,00 784,00 

24 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R14 6 54,85 329,10 

25 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R15 6    58,15 348,90 

26 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/70/R15 8PR  8 62,90 503,20 

27 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/75/R16 8PR  12 69,50 834,00 

28 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/75/R17,5 8PR  6 144,00 864,00 

29 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/80/R16 8PR  28 62,90 1.761,20 

30 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/R16 8PR  12 63,90 766,80 

31 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/70/R15 14PR  6 67,90 407,40 

32 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 14PR  12 74,85 898,20 

33 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R17,5 8PR ΕΜΠΡΟΣ  4 127,00 508,00 

34 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R17,5 8PR ΠΙΣΩ 8 130,00 1.040,00 

35 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/55/R18 14PR  4 96,00 384,00 

36 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/75/R15 14PR  4 83,00 332,00 

37 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/75/R16 14PR  10 84,90 849,00 

38 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/65/R16 14PR  6 115,00 690,00 

39 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/75/R17,5 14PR  12 138,00 1.656,00 

40 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/85/R16 14PR  4 155,00 620,00 

41 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 245/70/R16  14PR  4 91,00 364,00 

42 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 245/70/R17,5 16PR  6 309,00 1.854,00 

43 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 16PR  6 238,00 1.428,00 

44 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR ΕΜΠΡΟΣ 8 208,00 1.664,00 

45 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR ΠΙΣΩ 12 232,00 2.784,00 

46 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 16PR ΕΜΠΡΟΣ 4 278,00 1.112,00 

47 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 16PR ΠΙΣΩ 12 276,00 3.312,00 

48 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 18PR ΕΜΠΡΟΣ 4 281,00 1.124,00 

49 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 18PR ΠΙΣΩ 10 308,00 3.080,00 

50 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 385/65/R22,5 18PR  10 364,00 3.640,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50.372,40 € 

ΦΠΑ 24% 12.089,38 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 62.461,78 € 
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ΟΜΑΔΑ 2 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ                                                                                                                               

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 

Σύνολο (€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 ΠΙΣΩ 6 252,00 1.512,00 

2 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 10-16,5 12PR 12 152,00 1.824,00 

3 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 12-16,5 12PR 12 177,00 2.124,00 

4 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 12,5-80-18 14PR 10 218,50 2.185,00 

5 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 13,00-24 16PR 10 415,00 4.150,00 

6 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 14,00-24 16PR 10 429,00 4.290,00 

7 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 14-17,5(μπροστινό) 2 315,00 630,00 

8 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,5/85-28 12PR 6 334,00 2.004,00 

9 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-24 12PR 6 490,00 2.940,00 

10 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-28 12PR 6 527,50 3.165,00 

11 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 18,4-26 12PR 8 512,00 4.096,00 

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 6 54,90 329,40 

13 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 19,5-24(πίσω) 2 585,00 1.170,00 

14 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 8PR 12 56,00 672,00 

15 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/75/R16 8PR 20 64,00 1.280,00 

16 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 20,5-R25 4 915,00 3.660,00 

17 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 14PR  6 74,85 449,10 

18 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 23,5R25L3 6 1.490,00 8.940,00 

19 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 265/70/R19,5 14PR  6 197,00 1.182,00 

20 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 16PR  6 238,00 1.428,00 

21 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR ΠΙΣΩ 10 197,00 1.970,00 

22 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 16PR  10 268,00 2.680,00 

23 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/70/R22,5 16PR  8 270,00 2.160,00 

24 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 18PR ΠΙΣΩ 10 308,00 3.080,00 

25 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων (σαρώθρου)700/R12  12PR 4 140,00 560,00 

26 Αεροθάλαμοι 12,5-18  20 39,00 780,00 

27 Αεροθάλαμοι 10-16,5 20 31,00 620,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.880,50 € 

ΦΠΑ 24% 14.371,32 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 74.251,82 € 

ΣΥΝΟΛΟ   ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 136.713,60 € 

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

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τη προμήθεια Ελαστικών Μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου την εταιρεία Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  με ποσό 110.252,90 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 136.713,60 

€ με Φ.Π.Α. 24% 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την  με αρ. πρωτ.: 2/49594/27-6-2017 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεξαγωγής και 

αξιολόγησης προσφορών, δια της οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τα άρθρα 58 και 72 του Ν. 3852/2010, 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Την με αριθ. 363/2017 (ΑΔΑ: 61ΩΟΩ1Ρ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό Διαγωνισμού ΙΙ Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών του 

ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια  «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» του Δήμου Ρόδου. 

Β) Κατακυρώνει προσωρινό ανάδοχο, του ανωτέρω διαγωνισμού για  τη «προμήθεια Ελαστικών 

Μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου», την εταιρεία «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  με ποσό 110.252,90 € χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 136.713,60 € με Φ.Π.Α. 24%. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της 

Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας, έκτακτης, συνεδρίασης. 

          

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

 

 

Σάββας Διακοσταματίου 

        Αντιδήμαρχος                                                                                                                 

                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

 

 

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

 

3. Παρασκευάς Δημήτριος 

 

 

4. Σταυρής Μιχάλης  

 

 

5. Ψυλλάκης Βασίλειος 

 

 

6. Σαρικάς Γεώργιος  

 

 

7. Χατζηλαζάρου Μαρία  


