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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

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

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

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 56/27-12-2017  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα  Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 

2017 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

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

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

τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 

811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ.: 2/107480/22-12-2017, 

η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 75 του ν. 3852/2010.  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα  Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 

2017 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

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

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

τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 

811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ.: 2/107480/22-12-2017, 

η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 75 του ν. 3852/2010.  

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

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

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1.Κορωναίο  Ιωάννη, 2.  Παρασκευά Δημήτριο, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 4. 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 5. Σαρικά  Γεώργιο,    

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ  (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, ο οποίος 

αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο 3. Ψυλλάκη 

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

Τσίκκη  Δημήτριο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παραβρεθεί  4. Κασσανή Ευγένιο    

(δικ/νος),  ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Σαρρή - 

Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί 5. Σπανό – 

Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος),  ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της 

μειοψηφίας κ.  Τοκούζη Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί,  6. 

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

πλειοψηφίας κ. Χατζηλαζάρου Μαρία, ελλείψει άλλου αναπληρωματικού μέλους της μειοψηφίας,  κ  η 

οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 

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

Καράμπη Ηλία, προϊστάμενο λογιστηρίου και του κ. Στάγκα Εμμανουήλ, νομικού συμβούλου του 

δήμου, 
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ΘΕΜΑ                                                                Aπόφ. Αρ. 741/ 2017 (ΑΔΑ: 7ΜΩΧΩ1Ρ-Ζ3Ψ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της 

Επιτροπής για την ύπαρξη τεσσάρων κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική 

εγκύκλιο στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

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

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

διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 

υπ΄αριθμ. 1 καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγίων Αποστόλων άνω εντός του Ο.Τ. 

719 του σχεδίου πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 20,21 τ.μ.   

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα αξιοποίησης- διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας και κτηματολογίου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/107488/22-12-2017) 

2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 

υπ΄αριθμ. 20 καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγίων Αποστόλων άνω εντός του Ο.Τ. 

719 του σχεδίου πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 80 τ.μ.   

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα αξιοποίησης- διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας και κτηματολογίου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/107478/22-12-2017) 

3. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου «δημοτικά λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου» ως άγονης   

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα αξιοποίησης- διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας και κτηματολογίου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/107474/22-12-2017) 

4. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:  "Συντήρηση και αναβάθμιση του 

δημοτικού φωτισμού στην μεσαιωνική πόλη"                  

(Eισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) 

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα προκειμένου να προχωρήσουν έγκαιρα όλες οι 

διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω τεσσάρων κατεπειγόντων θεμάτων στην 56

η
 τακτική συνεδρίαση 

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα λάβει 

για αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 

1. Έγκριση  πρακτικού επιτροπής  (παραλαβή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) 

του Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 

υπ΄αριθμ. 1 καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγίων Αποστόλων άνω εντός του Ο.Τ. 

719 του σχεδίου πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 20,21 τ.μ.   
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2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 

20 καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγίων Αποστόλων άνω εντός του Ο.Τ. 719 του 

σχεδίου πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 80 τ.μ.   

3. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού 

ακινήτου «δημοτικά λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου» ως άγονης   

4. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:  "Συντήρηση και αναβάθμιση του 

δημοτικού φωτισμού στην μεσαιωνική πόλη"                  

 

 

 ΘΕΜΑ 1o                                                           Aπόφ. Αρ.742 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΓΥΦΩ1Ρ-ΛΤΧ) 

Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ και Διάθεση Πιστώσεων και 

Ανάληψης Υποχρέωσης, για πληρωμή ανάλογων εισφορών και πρόσθετων τελών για το 

χρονικό διάστημα από 01/01/2006 έως 30/11/2006 για τον υπάλληλο του Δήμου Λινδίων 

ΚΑΝΥΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΛΟΥΚΑ.  

(Εισήγηση διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα λογιστηρίου, με αριθμ.πρωτ. 2/107347/22-

12-2017) 

 

Ο πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 

λογιστηρίου της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών ,  με αριθμ.πρωτ.2/107347/22-12-2017  ως εξής:      

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

και Ανάληψης Υποχρέωσης, για πληρωμή ανάλογων εισφορών και πρόσθετων τελών για 

το χρονικό διάστημα από 01/01/2006 έως 30/11/2006 για τον υπάλληλο του Δήμου Λινδίων 

ΚΑΝΥΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΛΟΥΚΑ.  

Έχοντας υπόψη: 

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

τήρηση και υποβολή στοιχείων μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών 

στο μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

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

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

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

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

5. Το έγγραφο μας για διενέργεια ΕΔΕ, χωρίς να έχει υποβληθεί ένσταση κατά της βεβαίωσης 

αυτής. 

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

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

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

σχετικών με τους σκοπούς της αρμοδιότητας του . 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με : 

1) Την έγκριση καταβολής της εισφοράς αυτής, ποσού € 1.023,61 και των ανάλογων πρόσθετων 

τελών € 951,74 (σύνολο 1975,35) στο ΕΦΚΑ  . 

2) Την διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης, ποσού € 951,74 , που αφορά στα πρόσθετα 

τέλη στον Κ.Α. 00-68/22.0001 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης» . 

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

και του προϊσταμένου λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία) 
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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 και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση του τμήματος λογιστηρίου της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών   με 

αριθμ.πρωτ. 2/107347/22-12-2017. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

A) Εγκρίνει την  καταβολή της εισφοράς για πληρωμή ανάλογων εισφορών και πρόσθετων 

τελών για το χρονικό διάστημα από 01/01/2006 έως 30/11/2006 για τον υπάλληλο του 

πρώην Δήμου Λινδίων ΚΑΝΥΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΛΟΥΚΑ , ποσού € 1.023,61 και των 

ανάλογων πρόσθετων τελών € 951,74 (σύνολο 1975,35) στο ΕΦΚΑ  . 

B) Εγκρίνει  διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης, ποσού € 951,74 , που αφορά στα 

πρόσθετα τέλη στον Κ.Α. 00-68/22.0001 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης . 

 

 

ΘΕΜΑ 2o                                                              Aπόφ. Αρ.743 / 2017 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΕΩ1Ρ-21Ι) 

Έγκριση για τις ανατροπές και διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα 

με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας 

  (Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/107723/27-12-2017 ) 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ο πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 

λογιστηρίου της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών ,  με αριθμ.πρωτ.2/107723/27-12-2017  ως εξής:      

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  Πίνακα για αποφάσεις  Ανατροπών  και  Αναλήψεων  Υποχρέωσης   οικονομικού 

έτους 2017   

ΣΧΕΤ : ‘Ύστερα από αιτήματα υπηρεσιών . 

Κατόπιν του ανωτέρου αιτήματος  και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016, σας 

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για αποφάσεις ανατροπών και αναλήψεων υποχρέωσης και 

παρακαλούμε  όπως ληφθεί απόφαση για την  διάθεση πίστωση των κατωτέρω :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΔΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 ΤΕΛΗ 00-6222.0001 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπία τέλη εσωτερικού 
-35.294,00 

2 ΤΕΛΗ 00-6222.0001 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπία τέλη εσωτερικού 
- 1.127,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΔΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 ΤΕΛΗ 00-6222.0001 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπία τέλη εσωτερικού 
36.421,00 

2 ΕΡΓΟ 
30-7331.0023 

 

Αποκατάσταση ιστορικού 

δημοτικού κτιρίου στην 

Απολλακιά. 

40.000,00 
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3 ΕΡΓΟ 70-7331.0023 

Επεμβάσεις στην Ανατολική 

Όψη Δημαρχείου-

"ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ" 

10.000,00 

4 Δικαστικά 30-7323.0007 

Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ. 

Κρεμαστής (Τελεσίδικη 

Δικαστική απόφαση  

Ευαγγελίας  χήρας Αγαπητού 

Στεφάνου) 

5.056,82 

5 Δικαστικά 00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα  (Τελεσίδικης  

δικαστικής απόφασης 

Ευαγγελίας χήρας Αγαπητού 

Στεφάνου) 

150,00 

6 

Στράτζες 

γαλβανιζέ, 

κοιλοδοκοί – 

παγία 

70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και 

επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (σιδηρικά για 

παιδικές χαρές Δ.Ε. Ιαλυσού) 

395,09 

7 

Σωλήνας 

πλαστικός 

αποχέτευσης 

(παγία) 

70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και 

επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (Σωλήνας 

πλαστικός  Δ.Ε. Ιαλυσού) 

360,02 

8 ΠΑΓΙΑ 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και 

επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, 

ηλεκτρολογικά, υδραυλικά 

πάγιας) για προμήθεια 

σωλήνων ύδρευσης 25 ΑΤΜ  

για Δ.Κ. Μασσάρων 

395,00 

9 ΠΑΓΙΑ 
70-6662.0002 

 

Υλικά συντήρησης και 

επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, 

ηλεκτρολογικά, υδραυλικά 

πάγιας) για προμήθεια   

πασσάλων     για Δ.Κ. 

Μασσάρων 

397,00 

10 ΠΑΓΙΑ 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και 

επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, 

ηλεκτρολογικά, υδραυλικά 

πάγιας) για προμήθεια   

Συρματοπλέγματος      για Δ.Κ. 

Μασσάρων 

395,00 

11 ΠΑΓΙΑ 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και 

επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, 

ηλεκτρολογικά, υδραυλικά 

πάγιας) για προμήθεια   

Καλωδίου ΝΥΑ 200μ. και 

ΝΥΥ 100μ. για έκτακτες  

ανάγκες του παιδικού σταθμού    

Δ.Κ. Μασσάρων 

397,00 

12 ΠΑΓΙΑ 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και 

επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, 

ηλεκτρολογικά, υδραυλικά 

πάγιας) για προμήθεια   

Καλωδίου ΝΥΑ  150μ. και 

ΝΥΥ 130μ. για έκτακτες 

ανάγκες του   Δημοτικού 

καταστήματος  Μασσάρων 

398,00 

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

και του προϊσταμένου λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία) 



   

 6 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την εισήγηση του τμήματος λογιστηρίου της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών   με 

αριθμ.πρωτ. 2/107723/27-12-2017  . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις ανατροπές και διαθέσεις (ψηφίσεις) πιστώσεων 

στους σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΔΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 ΤΕΛΗ 00-6222.0001 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπία τέλη εσωτερικού 
-35.294,00 

2 ΤΕΛΗ 00-6222.0001 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπία τέλη εσωτερικού 
- 1.127,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΔΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 ΤΕΛΗ 00-6222.0001 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπία τέλη εσωτερικού 
36.421,00 

2 ΕΡΓΟ 
30-7331.0023 

 

Αποκατάσταση ιστορικού δημοτικού 

κτιρίου στην Απολλακιά. 
40.000,00 

3 ΕΡΓΟ 70-7331.0023 
Επεμβάσεις στην Ανατολική Όψη 

Δημαρχείου-"ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ" 
10.000,00 

4 Δικαστικά 30-7323.0007 

Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ. Κρεμαστής ( 

Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση  

Ευαγγελίας  χήρας Αγαπητού 

Στεφάνου ) 

5.056,82 

5 Δικαστικά 00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα  (Τελεσίδικης  

δικαστικής απόφασης Ευαγγελίας 

χήρας Αγαπητού Στεφάνου ) 

150,00 

6 

Στράτζες 

γαλβανιζέ, 

κοιλοδοκοί – 

παγία 

70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων (σιδηρικά για 

παιδικές χαρές Δ.Ε. Ιαλυσού) 

395,09 

7 

Σωλήνας 

πλαστικός 

αποχέτευσης 

(παγία) 

70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων (Σωλήνας 

πλαστικός  Δ.Ε. Ιαλυσού) 

360,02 

8 ΠΑΓΙΑ 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων ( οικοδομικά 

, ηλεκτρολογικά , υδραυλικά πάγια ) 

για προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 25 

ΑΤΜ  για Δ.Κ. Μασσάρων 

395,00 
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9 ΠΑΓΙΑ 
70-6662.0002 

 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά, 

ηλεκτρολογικά, υδραυλικά πάγιας) 

για προμήθεια   πασσάλων  για Δ.Κ. 

Μασσάρων 

397,00 

10 ΠΑΓΙΑ 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά, 

ηλεκτρολογικά, υδραυλικά πάγιας) 

για προμήθεια   Συρματοπλέγματος    

για Δ.Κ. Μασσάρων 

395,00 

11 ΠΑΓΙΑ 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά, 

ηλεκτρολογικά, υδραυλικά πάγιας) 

για προμήθεια   Καλωδίου ΝΥΑ 

200μ. και ΝΥΥ 100μ. για έκτακτες  

ανάγκες του παιδικού σταθμού    

Δ.Κ. Μασσάρων 

397,00 

12 ΠΑΓΙΑ 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά, 

ηλεκτρολογικά, υδραυλικά πάγιας) 

για προμήθεια   Καλωδίου ΝΥΑ  

150μ. και ΝΥΥ 130μ. για έκτακτες 

ανάγκες του   Δημοτικού 

καταστήματος  Μασσάρων 

398,00 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, 

ως διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική 

Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο                                                             Aπόφ. Αρ.745 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΧΧΝΩ1Ρ-Ω95) 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη  πρόσθετης παρέμβασης σε μισθωτική δίκη μεταξύ 

του Ν.Ο.Ρ. και της «Ε. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ - I. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» στο Εφετείο 

Δωδεκανήσου. 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αριθμ.πρωτ.2/107518/22-12-2017) 

 Ο πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση  του νομικού 

συμβούλου του δήμου μας, κου Στάγκα Εμμανουήλ ,  με αριθμ.πρωτ.2/107518/22-12-2017  ως εξής:      

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης σε μισθωτική δίκη μεταξύ του Ν.Ο.Ρ. και της 

«Ε. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ - I. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» στο Εφ.Δωδ. 

 Στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου ασκήθηκαν εναντίον της υπ’ αριθ. 61/2016 οριστικής αποφάσεως 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ειδικής διαδικασίας μισθωτικών διαφορών,  

Η από 23-5-2016 και με αριθμό κατάθεσης στο Πρωτοδικείο Ρόδου 53/2016 και στο Μονομελές 

Εφετείο Δωδεκανήσου 38/2016 έφεση της «Ε. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ - I. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε»  κατά του 

Ναυτικού Ομίλου Ρόδου με τους από 1-7-2016 και με αριθμό βιβλίου άσκησης 2/2017 και αριθμό 

βιβλίου κατάθεσης 4/2017 προσθέτους λόγους έφεσης, και, 

Η  από 29-6-2016 και με αριθμό κατάθεσης στο Πρωτοδικείο Ρόδου 71/2016 και στο Μονομελές 

Εφετείο Δωδεκανήσου 46/2016 έφεση του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου κατά της «Ε. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ - I. 

ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε»   

Σχετικά με το μίσθιο του επί της Πλατείας Κουντουριώτη αριθ. 9 τμήματος του  ακινήτου του Δήμου με  

Μερίδα Ι-3 Οικοδομών Ρόδου, που παραχωρήθηκε στον ΝΟΡ, ο οποίος το εκμίσθωσε στην παραπάνω 

Ο.Ε. 
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Ακολούθως η μισθώτρια με την από 12-3-2017 και με αριθμό κατάθεσης 58/2017 ανακοίνωση δίκης – 

προσεπίκληση, ισχυριζόμενη ανάκληση της απόφασης αναγνώρισης του Ν.Ο.Ρ. από τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού του ως σωματείου, καλεί τον Δήμο Ρόδου ως διάδοχο να συνεχίσει τη δίκη. 

Οι παραπάνω δίκες εκδικάζονται την 12-1-2018 στο ΜΕφΔωδ/σου. 

Επειδή θεωρούμε αβάσιμες τις αιτιάσεις της μισθώτριας ΟΕ κατά του ΝΟΡ, κρίνουμε σκόπιμη την 

άσκηση πρόσθετης παρέμβασης στις παραπάνω δίκες υπέρ του Ν.Ο.Ρ. για την διασφάλιση της 

λειτουργίας του με την προσοδοφόρα εκμετάλλευση του μισθίου, για την οποία απαιτείται η απόφασή 

σας. 

Παρακαλούμε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υψόψιν η 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010), ότι εγκρίνεται η 

άσκηση της παραπάνω πρόσθετης παρέμβασης και οι μέχρι σήμερα ενέργειές μας».  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Στάγκα Εμμανουήλ)   
  
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την εισήγηση του νομικού συμβούλου, κου Στάγκα Εμμανουήλ   με αριθμ.πρωτ. 2/107518/22-

12-2017. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  
  Εγκρίνει την  άσκηση της πρόσθετης παρέμβασης στις παραπάνω δίκες υπέρ του Ν.Ο.Ρ. για την 

διασφάλιση της λειτουργίας του με την προσοδοφόρα εκμετάλλευση του μισθίου  καθώς και οι μέχρι 

σήμερα ενέργειές της νομικής υπηρεσίας του δήμου μας για το θέμα αυτό. 

 

 

 

ΘΕΜΑ5ο                                                             Aπόφ. Αρ.746 / 2017 (ΑΔΑ:  7ΗΤΖΩ1Ρ-ΒΒΖ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ».  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/105683/18-12-2017) 

 Ο πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της δ/νσης τεχνικών 

έργων και υποδομών ,  με αριθμ.πρωτ.16/105683/18-12-2017  ως εξής:      

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

πόλεως Ρόδου »με προϋπολογισμό 40.322,24 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

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

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: 

    «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης πόλεως Ρόδου » στην εταιρεία: 

    «Χατζηκάλφας Νικόλαος» με μέση έκπτωση 33,010 %. 

Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

(Ακολουθεί η υπογραφή της προέδρου της επιτροπής κας Κυριακούλη Ειρήνης) 
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2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα δευτερα  18  του 

μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/86367/19-10-2017, 

Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Κυριακούλη Ειρήνη , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος ως πρόεδρος 

2) Σφυρίου Μιχαήλ , Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Σαρακίνης Κοσμάς , Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 

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

σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 608/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου 

οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 589/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

 Με την υπ΄ αριθμό 674/22-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΣΩΩ1Ρ-05Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ»» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ.» 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ) με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/100430/01-12-2017 

έγγραφο της κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης η οποία με το αρ. Πρωτ. 16/102295/07-12-

2017 έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :    

  ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Χατζηκαλφα Νικόλαο,  εκπρόσωπου & 

διαχειριστή της εταιρίας  

                         

23.3α 

Φορολογική  και ασφαλιστική Ενημερότητα Χατζηκαλφα Νικόλαου  

Φορολογική  και ασφαλιστική Ενημερότητα Μελλιου  Παναγιωτη. 

23.3β 

Πιστοποιητικα περί μη πτώχευσης  

Πιστοποιητικά περι μη εκκαθάρισης κ μη αναγκαστικής διαχείρισης  της 

επιχείρησης  

23.3γ 

Πιστοποιητικά ΤΕΕ του κου Χατζηκάλφα Νικόλαου και συνεργάτη Μέλλιου 

Παναγιώτη 

22.Α.4. 

Βεβαίωση ΤΕΕ χατζηκαλφα Νικολαου  ότι δεν έχει καταδικαστεί σε βαρύ 

επαγγελματικό παράπτωμα  

22.Α.9 

Βεβαίωση   ΜΕΕΠ  Χατζηκαλφα Νικολαου 23.4 

Βεβαίωση   ΜΕΕΠ  Μελλιου Παναγιωτη  23.4 

Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ Του Μέλλιου Παναγιώτη                              23.5 

Βεβαίωση ΤΕΕ  Μέλλιου Παναγιώτη περί μη επαγγελματικών παραπτωμάτων  23.3β 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων με πίνακα των 

υπό εκτέλεση έργων 

1 «Αποκατάσταση συντήρηση πολιτιστικού κέντρου Πυλίου» 

2. «Συντήρηση και αποκατάσταση όψεων 1ου λυκείου Κω» 

3. «Συντήρηση και αποκατάσταση 1ου γυμνάσιου Κω» 

23.5 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ των παραπάνω έργων, για 

συμμετοχή σε δημοπρασίες 

23.5 
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Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι σε ισχύ κατά το χρόνο κατάθεσης τους.  

Με το αρ. πρωτ. 16/102295/07-12-2017 έγγραφό της, η Προσωρινή Ανάδοχος εταιρεία προσκόμισε τα 

δικαιολογητικά όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα και η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι 

είναι πλήρη και σε ισχύ. 

 Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι σε ισχύ κατά το χρόνο κατάθεσης τους.  

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

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

Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας:         «Χατζηκάλφας Νικόλαος» με μέση έκπτωση  

33,010%. 
 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

-Την εισήγηση της διεύθυνσης τεχνικών έργων και υποδομών   με αριθμ.πρωτ. 16/105683/18-12- 

2017. 

-του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

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

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
i
 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
ii
 

- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
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-Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
iii

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 

ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

- την Υπ’ Αριθμ. 608/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν 

- Με την υπ΄ αριθμό 674/22-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΣΩΩ1Ρ-05Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ»» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ.» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

  Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό του διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρων 

στάθμευσης πόλεως Ρόδου»   

  

Β) κατακυρώνει τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

πόλεως Ρόδου » στην εταιρεία: 

    «Χατζηκάλφας Νικόλαος» με μέση έκπτωση 33,010 %. 

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

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

ΘΕΜΑ6ο                                                             Aπόφ. Αρ.747 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΞΘΥΩ1Ρ-Λ8Π) 

      Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/ 107447  /22-12-2017) 

Ο πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της δ/νσης τεχνικών 

έργων και υποδομών,  με αριθμ.πρωτ.16/107447/22-12-2017  ως εξής:      

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ» προϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ (με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) 

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

ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ» στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», με μέση έκπτωση 

45,223% 

Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της προέδρου της επιτροπής κας Μοσχούς Ευαγγελίας) 
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2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

Παρασκευή  22 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1 Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, τακτικό μέλος ως πρόεδρος.  

2) Γερακίος Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, 

3) Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, αναπληρώνοντας λόγω απουσίας (άδεια) στο 1ο στάδιο το τακτικό 

μέλος  Πατατούκου Μαρία. 

αποτελούντες την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ», σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 610/2017 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.: 

581/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, 

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

της διακήρυξης. 

  Με την υπ’ αριθμό 673/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο  Πρακτικό του 

έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ», σύμφωνα με την 

οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση: «ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.) με το υπ΄ αρ.: 16/100410/01-12-2017 

έγγραφό της κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ.: 16/106273/19-12-

2017 έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

 

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Ποινικά Μητρώα του Ανδρέα Κορκίδα 23.3α 

2 Φορολογική Ενημερότητα ατομικής επιχείρησης 23.3β 

3 Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ατομικής επιχείρησης 23.3β 

4 Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

5 Ενημερότητα ΙΚΑ έργου: «Νέες πλακοστρώσεις οδών και 

ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως 

Ρόδου» 

23.3β 

6 Ενημερότητα ΙΚΑ έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου και 

πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά» 

23.3β 

7 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ των στελεχών της εταιρείας 

(Κροκίδας Ανδρέας, Αθανασιάδης Γεώργιος). 

23.3β 

8 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Κροκίδα Ανδρέα 23.3β 

9 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Αθανασιάδη Γεωργίου 23.3β 

10 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργολ. 

επιχείρησης 

23.3γ 

11 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη 

αναγκαστικής διαχείρισης της εργολ. επιχείρησης 

23.3γ 

12 Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Αθανασιάδη Γεωργίου για 

επαγγελματική διαγωγή 

23.3ε 

13 Πιστοποιητικό Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. του Κροκίδα Ανδρέα για 

επαγγελματική διαγωγή 

23.3ε 
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14 Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  

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

22.Α.9. & 23.3ε 

15 Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργολ. επιχείρησης 23.4,23.5,23, 23.9 

16 Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. 

Συμβάσεων και τα υπό εκτέλεση έργα  

23.5α 

17 Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων  23.5α 

18 Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το έργο: «Νέες πλακοστρώσεις 

οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων 

πόλεως Ρόδου» 

23.5β 

19 Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το έργο: «Βελτίωση οδικού 

δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά» 

23.5β 

 

  Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

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

χρόνο κατάθεσης τους. 

Η επιτροπή προχώρησε σε δειγματοληπτικό έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών και πιο 

συγκεκριμένα στη διασταύρωση του ποινικού μητρώου μέσω του κωδικάριθμου καθώς και των Φ/Α 

των βεβαιώσεων που εκδόθηκαν από το περιφερειακό γραφείο ΕΦΚΑ Δωδεκανήσου.  

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

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο  Πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω 

δικαιολογητικών (αντίγραφα) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται  την 

κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ». 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

      -Την εισήγηση της διεύθυνσης τεχνικών έργων και υποδομών   με αριθμ.πρωτ. 16/105683/18-    

       12- 2017. 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

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

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 

52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
iv

 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 
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 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπως ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων », 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
v
 

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
vi

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 

και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν 

των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να 

προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα 

κάθε φορά νομοθεσία. 

- την Υπ’ Αριθμ. 581/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν 

- Με την υπ΄ αριθμό 673/22-11-2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  

Πρακτικό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. 

ΣΕΦΕΡΗ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση: 

«ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό του διαγωνισμού του έργου «του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ»»   

 Β) κατακυρώνει  τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ» στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ», με μέση έκπτωση 45,223% 

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

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                Aπόφ. Αρ.748 / 2017 (ΑΔΑ: Ω2ΙΘΩ1Ρ-ΩΧ1) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 1 

καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγίων Αποστόλων άνω εντός του Ο.Τ. 719 του σχεδίου 

πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 20,21 τ.μ.   

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα αξιοποίησης- διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και 

κτηματολογίου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/107488/22-12-2017) 

Ο πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

αξιοποίησης - διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών 
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Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  με αρ.πρωτ.2/107488/22-12-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το 

παρακάτω πρακτικό δημοπρασία  ως εξής:    

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ.1 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 20,21 τ.μ 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

 Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

 Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου 

 Τις διατάξεις του Ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας-Εμπορικές Μισθώσεις» 

 Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους 

των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων» 

(ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

 Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα 

«Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου».  

  Την υπ’ αριθ. 147/05-03-2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογής δέκα (10) 

τακτικών και έξι (6) αναπληρωματικών μελών αντίστοιχα της Οικονομικής Επιτροπής και 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,…» (ΑΔΑ: 6ΜΘΟΩ1ΡΒΜΧ) 

 Την υπ’ αριθ. 811/14-03-2017 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεση Αντιδημάρχων 

και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ:Ω0Ζ3Ω1Ρ-4ΒΞ), όπως συμπληρώθηκε με την 

υπ’αριθ.1280/04-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΤΕΩ1Ρ-Ο5Φ). 

 Την υπ’ αριθ. 812/14-03-2017 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεση 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΉΤΩΝ Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς 

αμοιβή, για την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου» (ΑΔΑ: Ψ4ΦΗΩ1Ρ-Π7Μ) 

 Την υπ’ αριθ. 157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων».  

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/109840/30-12-2016 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου.  

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/109526/12-01-2017 διαβιβαστικό της κάτοψης-αποτύπωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης του καταστήματος  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

 Το θεωρημένο με αρ. πρωτ. 2/18998/15-03-2017 από τη Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ  φύλλο υπολογισμού 

της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου  

 Την υπ’ αριθ. 22/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: « 

Λήψη απόφασης για εκμίσθωση καταστήματος αρ. 20 Αγ. Αποστόλων» 

 Την υπ’ αριθ. 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την εκμίσθωση του 

υπ’αριθ.1 καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω (Μέγγαβλη) εντός του 

Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 20,21 τ.μ. 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/98193/24-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου περί καθορισμού κατώτατου ορίου 

μισθώματος. 

 Την υπ’ αριθ. 694/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση όρων 

διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’αριθ.1 καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. 
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Αποστόλων Άνω (Μέγγαβλη) εντός του Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου συνολικού 

εμβαδού 20,21 τ.μ. 

 Την υπ’ αρ. 6007/2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ.1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 20,21 

τ.μ. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το συνημμένο Πρακτικό της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 19/12/2017 

από την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ.1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 20,21 τ.μ και κατακυρώσετε τη δημοπρασία για να 

σταλεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ.1
ε
 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 5 παρ.8 του Π.Δ. 270/81». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Τμήματος αξιοποίησης - διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 

και κτηματολογίου κ. Τρέχα Κωνσταντίνου και της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου 

Παρασκευής) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 20,21 τ.μ. 

Στη Ρόδο, σήμερα την 19η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 

π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ρόδου  και στην Πλατεία Ελευθερίας 1, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας σύμφωνα 

με το άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 270/81, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 157/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 

1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 20,21 τ.μ. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι το ακίνητο όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 της διακήρυξης 

της οποίας οι όροι περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 6007/2017 Απόφαση Δημάρχου Ρόδου η οποία 

δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον Τύπο: 

 1.- Στην ημερήσια εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ»  στις 06/12/2017 

 2.- Στην ημερήσια εφημερίδα  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ»  στις 06/12/2017 

 3.-Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» στις 11/12/2017 και 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίστηκε το ποσό των 100 € (εκατό ευρώ), πλέον των τελών χαρτοσήμου 

3% και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.  

 (Άρθρο 5 της διακήρυξης). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) O κ. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ως Πρόεδρος 

2) O κ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ως Μέλος 

3) Ο κ. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ως Μέλος 

4) Ο κ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  ως Μέλος 

Ώρα έναρξης της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών ορίστηκε από τον Πρόεδρο η 09.00
η
 π.μ και ώρα 

λήξης η 10.30
η 
μ.μ. και γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου κ. Σαραντώνη Κική. 

Συνολικά εκδήλωσε ενδιαφέρον, βάσει του συνημμένου πίνακα συμμετοχής, για την εκμίσθωση του 

ΥΠ’ΑΡΙΘ. 1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ Ο.Τ. 719 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 20,21 τ.μ. ένας (1) 

συμμετέχον ο οποίος και κατέθεσε τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 

Πρώτος/τη κατέθεσε  ο/η  κ. ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ με ΑΔΤ: ΑΗ 956287  και ΑΦΜ: 

164219630 τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
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A/A ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ   

1 

Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου  και 

προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμο 

εκπρόσωπο 

ΝΑΙ 

 

 

 

2 

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για φυσικό πρόσωπο) 

-Προκειμένου περί εταιριών το αρχικό καταστατικό και κάθε τροποποίηση 

αυτού µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ και πιστοποιητικό περί μη λύσης τους.  

Σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασµα πρακτικών του ∆.Σ. 

της µε το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το 

πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο 

αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την 

παρούσα διακήρυξη.  

ΝΑΙ 

 

 

 

3 

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 120 € (εκατόν είκοσι ευρώ) με την ένδειξη «ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ 

ΑΡΙΘ. 1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ (Ο.Τ. 719 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

ΝΑΙ 

 

4 
Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών  περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου του 

συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου.  ΝΑΙ 
 

5 
Ασφαλιστική ενημερότητα &  Φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος 

φυσικού ή νομικού προσώπου.  
ΝΑΙ 

 

6 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος στην οποία θα 

αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων 

που πρόκειται να εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

καθώς και ότι τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

ΝΑΙ 

 

 

Το ποσό που αναφέρεται στην έγγραφη προσφορά του είναι 120,00 € (εκατόν είκοσι ευρώ) 

 

Ως εγγυητής προσήλθε ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  με ΑΔΤ: ΑΒ 946744 και 

ΑΦΜ 157198687με τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΤΗ   

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ΝΑΙ  

2. Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών  περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου ΝΑΙ  

3. Ασφαλιστική ενημερότητα  ΝΑΙ  

4. Φορολογική ενημερότητα ΝΑΙ  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εγγυητή στην οποία θα αναγράφεται ότι 

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων που πρόκειται να 

εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι τα 

στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

ΝΑΙ 

 

 

Οι τελικές προσφορές που εκφωνήθηκαν, που είναι σύννομες, σύμφωνα με την διακήρυξη είναι οι εξής: 

 

Α.Α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Δελτίου 

Ταυτότητας 

Ενοίκιο ανά 

μήνα 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1 ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΗ 956277 120,00  

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το υψηλότερο ενοίκιο προσέφερε η ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

στην οποία κατακυρώνεται η δημοπρασία.  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας λύει τη διαδικασία στις 11:00 π.μ. λόγω του ότι 

δεν προσήλθε δεύτερος ενδιαφερόμενος μέχρι την ώρα κατάθεσης προσφορών που είχε ορίσει ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής. 
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Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, ο  

τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ.6 και 7 Π.Δ. 270/81. 

 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα σταλεί 

για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε 

του Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του Π.Δ. 270/81. 

 

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του πλειοδότη και του 

εγγυητή) 

 
Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Tην εισήγηση του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/107488/22-12-2016 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

 Την με αριθ. 741/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΜΩΧΩ1Ρ-Ζ3Ψ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

 Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου 

 Τις διατάξεις του Ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας-Εμπορικές Μισθώσεις» 

 Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους 

των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων» 

(ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

 Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα 

«Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου».  

 Την υπ’ αριθ. 157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων».  

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/109840/30-12-2016 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου.  

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/109526/12-01-2017 διαβιβαστικό της κάτοψης-αποτύπωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης του καταστήματος  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

 Το θεωρημένο με αρ. πρωτ. 2/18998/15-03-2017 από τη Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ  φύλλο υπολογισμού 

της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου  

 Την υπ’ αριθ. 22/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: « 

Λήψη απόφασης για εκμίσθωση καταστήματος αρ. 20 Αγ. Αποστόλων» 

 Την υπ’ αριθ. 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την εκμίσθωση του 

υπ’αριθ.1 καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω (Μέγγαβλη) εντός του 

Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 20,21 τ.μ. 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/98193/24-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου περί καθορισμού κατώτατου ορίου 

μισθώματος. 



   

 19 

 Την υπ’ αριθ. 694/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση όρων 

διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’αριθ.1 καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. 

Αποστόλων Άνω (Μέγγαβλη) εντός του Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου συνολικού 

εμβαδού 20,21 τ.μ. 

 Την υπ’ αρ. 6007/2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ.1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 20,21 

τ.μ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)  Εγκρίνει το από 19/12/2017 πρακτικό  της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας για την 

«εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ. 1 καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγίων Αποστόλων άνω εντός 

του Ο.Τ. 719 του σχεδίου πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 20,21 τ.μ.» και  

 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, ανακηρύσσοντας ως πλειοδότη την κ. 

«ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ»,  με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 120,00 € πλέον των τελών 

χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ.749 / 2017 (ΑΔΑ: 7Θ70Ω1Ρ-ΣΔ3) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 20 

καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγίων Αποστόλων άνω εντός του Ο.Τ. 719 του σχεδίου 

πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 80 τ.μ.   

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα αξιοποίησης- διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και 

κτηματολογίου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/107478/22-12-2017) 

Ο πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

αξιοποίησης - διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ.: 2/107478/22-12-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το 

παρακάτω πρακτικό δημοπρασία  ως εξής:    

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ΥΠ’ΑΡΙΘ.20 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 80,00 τ.μ 

Έχοντας υπόψη : 

 Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

 Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου 

 Τις διατάξεις του Ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας-Εμπορικές Μισθώσεις» 

 Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους 

των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων» 

(ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

 Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα 

«Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου».  
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  Την υπ’ αριθ. 147/05-03-2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογής δέκα (10) 

τακτικών και έξι (6) αναπληρωματικών μελών αντίστοιχα της Οικονομικής Επιτροπής και 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,…» (ΑΔΑ: 6ΜΘΟΩ1ΡΒΜΧ) 

 Την υπ’ αριθ. 811/14-03-2017 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεση Αντιδημάρχων 

και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ:Ω0Ζ3Ω1Ρ-4ΒΞ), όπως συμπληρώθηκε με την 

υπ’αριθ.1280/04-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΤΕΩ1Ρ-Ο5Φ). 

 Την υπ’ αριθ. 812/14-03-2017 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεση Αρμοδιοτήτων 

Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή, για την 

εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου» (ΑΔΑ: Ψ4ΦΗΩ1Ρ-Π7Μ) 

 Την υπ’ αριθ. 157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων».  

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/99026/23-11-2016 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου.  

 Το υπ’ αριθ. πρωτ.16/106015/16-12-2016 διαβιβαστικό της από 06/12/2016 κάτοψης-

αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του καταστήματος  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών 

 Το θεωρημένο με αρ. πρωτ. 46647/30-12-2016 από τη Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ  φύλλο υπολογισμού της 

αντικειμενικής αξίας του ακινήτου  

 Την υπ’ αριθ. 319/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 

« Λήψη απόφασης για εκμίσθωση καταστήματος αρ. 20 Αγ. Αποστόλων» 

 Την υπ’ αριθ. 1013/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την εκμίσθωση του 

υπ’αριθ.20 καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω (Μέγγαβλη) εντός του 

Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 80,00 τ.μ. 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/98191/24-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου περί καθορισμού κατώτατου ορίου 

μισθώματος. 

 Την υπ’ αριθ. 693/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση όρων 

διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’αριθ.20 καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. 

Αποστόλων Άνω (Μέγγαβλη) εντός του Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου συνολικού 

εμβαδού 80,00 τ.μ. 

 Την υπ’ αρ. 6008/2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ.1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 80,00 

τ.μ.», 

 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το συνημμένο Πρακτικό της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 19/12/2017 

από την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ.20 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 80,00 τ.μ και κατακυρώσετε τη 

δημοπρασία για να σταλεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010 και του άρθρου 5 παρ.8 του Π.Δ. 270/81». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Τμήματος αξιοποίησης - διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 

και κτηματολογίου κ. Τρέχα Κωνσταντίνου και της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου 

Παρασκευής) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 20 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 80,00 τ.μ. 

Στη Ρόδο, σήμερα την 19η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 

π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ρόδου  και στην Πλατεία Ελευθερίας 1, στην 
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αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας σύμφωνα 

με το άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 270/81, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 157/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 

1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 20,21 τ.μ. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι το ακίνητο όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 της διακήρυξης 

της οποίας οι όροι περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 6008/2017 Απόφαση Δημάρχου Ρόδου η οποία 

δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον Τύπο: 

 1.- Στην ημερήσια εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ»  στις 06/12/2017 

 2.- Στην ημερήσια εφημερίδα  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ»  στις 06/12/2017 

 3.-Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» στις  

     11/12/2017 και 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίστηκε το ποσό των 100 € (εκατό ευρώ), πλέον των τελών χαρτοσήμου 

3% και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.  

 (Άρθρο 5 της διακήρυξης). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) O κ. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ως Πρόεδρος 

2) O κ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ως Μέλος 

3) Ο κ. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ως Μέλος 

4) Ο κ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  ως Μέλος 

 

Ώρα έναρξης της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών ορίστηκε από τον Πρόεδρο η 11:30
η
 π.μ και ώρα 

λήξης η 12:30
η 
μ.μ. και γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου κ. Σαραντώνη Κική. 

 

Συνολικά εκδήλωσε ενδιαφέρον, βάσει του συνημμένου πίνακα συμμετοχής, για την εκμίσθωση του 

ΥΠ’ΑΡΙΘ. 20 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ Ο.Τ. 719 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 20,21 τ.μ. ένας (1) 

συμμετέχον ο οποίος και κατέθεσε τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 

Πρώτος κατέθεσε  ο  κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΔΤ: ΑΒ 946744  και ΑΦΜ: 

157198687 τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

A/A ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ   

1 

Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου  και 

προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το 

νόμιμο εκπρόσωπο 
ΝΑΙ 

 

 

 

2 

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για φυσικό πρόσωπο) 

-Προκειμένου περί εταιριών το αρχικό καταστατικό και κάθε τροποποίηση 

αυτού µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ και πιστοποιητικό περί μη λύσης τους. 

Σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασµα πρακτικών του ∆.Σ. 

της µε το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το 

πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο 

αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την 

παρούσα διακήρυξη. 

ΝΑΙ 

 

 
 

3 

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 420 € (εκατόν είκοσι ευρώ) με την ένδειξη 

«ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 20 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ (Ο.Τ. 719 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

ΝΑΙ 
 

4 
Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών  περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου του 

συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου. 
ΝΑΙ 

 

5 
Ασφαλιστική ενημερότητα &  Φορολογική ενημερότητα του 

συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου. 
ΝΑΙ 
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6 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος στην οποία θα 

αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των 

χώρων που πρόκειται να εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή 

και σε ισχύ. 

ΝΑΙ 
 

 

Το ποσό που αναφέρεται στην έγγραφη προσφορά του είναι 350,00 € (τριακόσια πενήντα ευρώ) 

 

Ως εγγυητής προσήλθε η κ. ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ  με ΑΔΤ: 

ΑΗ 956287 και ΑΦΜ: 164219630 με τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΤΗ   

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ΝΑΙ  

2. Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών  περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου ΝΑΙ  

3. Ασφαλιστική ενημερότητα  ΝΑΙ  

4. Φορολογική ενημερότητα ΝΑΙ  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εγγυητή στην οποία θα αναγράφεται 

ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων που 

πρόκειται να εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

καθώς και ότι τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

ΝΑΙ 

 

 

Οι τελικές προσφορές που εκφωνήθηκαν, που είναι σύννομες, σύμφωνα με την διακήρυξη είναι οι εξής: 

 

Α.Α Ονοματεπώνυμο 
Αριθ. Δελτίου 

Ταυτότητας 

Ενοίκιο 

ανά μήνα 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΒ 946744 350,00  

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το υψηλότερο ενοίκιο προσέφερε ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ως ο μόνος ενδιαφερόμενος στον οποίο κατακυρώνεται η δημοπρασία.  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας λύει τη διαδικασία στις 12:30 μ.μ. λόγω του ότι 

δεν προσήλθε δεύτερος ενδιαφερόμενος μέχρι την ορισθείσα ώρα κατάθεσης προσφορών. 

 

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, ο  

τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ.6 και 7 Π.Δ. 270/81. 

 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα σταλεί 

για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε 

του Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του Π.Δ. 270/81. 

 

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του πλειοδότη και του 

εγγυητή) 

 
Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Tην εισήγηση του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/107478/22-12-2017 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 
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 Την με αριθ. 741/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΜΩΧΩ1Ρ-Ζ3Ψ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου 

 Τις διατάξεις του Ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας-Εμπορικές Μισθώσεις» 

 Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους 

των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων» 

(ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

 Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα 

«Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου».  

  Την υπ’ αριθ. 147/05-03-2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογής δέκα (10) 

τακτικών και έξι (6) αναπληρωματικών μελών αντίστοιχα της Οικονομικής Επιτροπής και 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,…» (ΑΔΑ: 6ΜΘΟΩ1ΡΒΜΧ) 

 Την υπ’ αριθ. 811/14-03-2017 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεση Αντιδημάρχων 

και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ:Ω0Ζ3Ω1Ρ-4ΒΞ), όπως συμπληρώθηκε με την 

υπ’αριθ.1280/04-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΤΕΩ1Ρ-Ο5Φ). 

 Την υπ’ αριθ. 812/14-03-2017 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεση Αρμοδιοτήτων 

Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή, για την 

εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου» (ΑΔΑ: Ψ4ΦΗΩ1Ρ-Π7Μ) 

 Την υπ’ αριθ. 157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων».  

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/99026/23-11-2016 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου.  

 Το υπ’ αριθ. πρωτ.16/106015/16-12-2016 διαβιβαστικό της από 06/12/2016 κάτοψης-

αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του καταστήματος  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών 

 Το θεωρημένο με αρ. πρωτ. 46647/30-12-2016 από τη Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ  φύλλο υπολογισμού της 

αντικειμενικής αξίας του ακινήτου  

 Την υπ’ αριθ. 319/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 

« Λήψη απόφασης για εκμίσθωση καταστήματος αρ. 20 Αγ. Αποστόλων» 

 Την υπ’ αριθ. 1013/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την εκμίσθωση του 

υπ’αριθ.20 καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω (Μέγγαβλη) εντός του 

Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 80,00 τ.μ. 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/98191/24-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου περί καθορισμού κατώτατου ορίου 

μισθώματος. 

 Την υπ’ αριθ. 693/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση όρων 

διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’αριθ.20 καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. 

Αποστόλων Άνω (Μέγγαβλη) εντός του Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου συνολικού 

εμβαδού 80,00 τ.μ. 

 Την υπ’ αρ. 6008/2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ.1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 80,00 

τ.μ.», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το από 19/12/2017 πρακτικό  της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας για την 

«εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 20 καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγίων Αποστόλων άνω εντός 

του Ο.Τ. 719 του σχεδίου πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 80 τ.μ.» και  
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Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, ανακηρύσσοντας ως πλειοδότη τον κ. 

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΗΛΙΑ», με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 350,00 € πλέον των τελών 

χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο  εκτός ημερήσιας διάταξης               Aπόφ. Αρ.750 / 2017 (ΑΔΑ: Ω40ΟΩ1Ρ-Κ41) 

       Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου «δημοτικά λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου» ως άγονης   

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα αξιοποίησης- διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας και κτηματολογίου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/107474/22-12-2017) 

Ο πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της δ/νσης οικονομικών 

υπηρεσιών, τμήμα ακίνητης περιουσίας και κτηματολογίου, με αριθμ.πρωτ.2/107474/22-12-2017  ως 

εξής:      

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 

Δημοτικού ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» ως άγονης 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

 Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

 Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου 

 Τις διατάξεις του Ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας-Εμπορικές Μισθώσεις» 

 Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους 

των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων» 

(ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

 Την υπ’ αριθ. 811/14-3-2017 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση 

άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ: Ω0Ζ3Ω1Ρ-4ΒΞ), όπως συμπληρώθηκε με την υπ. 1280/4-5-2017 

(ΑΔΑ: ΩΑΤΕΩ1Ρ-Ο5Φ).  

 Την υπ’ αριθ. 812/14-3-2017 απόφαση περί «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων 

Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και το 

συντονισμό δράσεων του Δήμου» (ΑΔΑ: Ψ4ΦΗΩ1Ρ-Π7Μ) 

 Την υπ’ αριθ. 147/5-3-2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογή δέκα (10) τακτικών και 

έξι (6) αναπληρωματικών μελών αντίστοιχα της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, … » (ΑΔΑ: 6ΜΘΟΩ1Ρ-ΒΜΧ) 

 Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα 

«Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου».   

 Την υπ’ αριθ. 157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων».  

 Το από 21/11/2012 θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού 

Μπούκλα Στέλιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων του Δήμου 

Ρόδου. 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 23084/737/25-08-1948 απόφαση περί ιστορικών διατηρητέων μνημείων 

Πόλεως Ρόδου που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου 

του Βασιλείου της Ελλάδος (Φύλλο 10/23-11-1948).  
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 Το θεωρημένο με αρ. πρωτ. 27395/23-05-2017 από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου φύλλο υπολογισμού της 

νέας αντικειμενικής αξίας του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης 

Ρόδου» βρίσκεται στην νότια πλευρά της πλατείας Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, με 

κτηματολογικά στοιχεία: Μερίδα Οικοδομών Ρόδου IV 1327, Τόμος 21, Φύλλο 63, Φάκελος 

4684. 

 Την υπ’ αριθ. 125/23-5-2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με 

θέμα: «Εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου ‘’Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου’’ 

(μερίδα IV-1327 οικοδομών Ρόδου) στην πλατεία Αρίωνος». 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 2/47728/21-6-2017 “Τεχνική Περιγραφή Μισθίου & Απαιτούμενες Εργασίες 

Αποκατάστασης και Ανακαίνισης (Yeni Hamam)” του ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά 

Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου», της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/49008/26-06-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/97790/23-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου περί καθορισμού κατώτατου ορίου 

μισθώματος. 

 Την υπ’ αριθ. 533/17-7-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Την εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου». 

 Την υπ’ αριθ.692/28-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Την Έγκριση των 

όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής 

Πόλης Ρόδου». 

 Την υπ’ αρ. 6006/2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΡΟΔΟΥ» 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το συνημμένο Πρακτικό της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 20/12/2017 

από την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου 

«ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» και κατακυρώσετε τη δημοπρασία ως 

άγονη λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερόμενων. 

      

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

Στη Ρόδο, σήμερα την 20η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ρόδου  και στην Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας σύμφωνα με το 

άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 270/81, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 157/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι το ακίνητο όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 της διακήρυξης της 

οποίας οι όροι περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 6006/2017 Απόφαση Δημάρχου Ρόδου η οποία 

δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον Τύπο: 

 1.- Στην ημερήσια εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ»  στις 06/12/2017 

 2.- Στην ημερήσια εφημερίδα  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ»  στις 06/12/2017 

 3.-Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» στις  

     11/12/2017 και 

 4.-Στην ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στις     

      06/12/2017 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίστηκε το ποσό των 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ), πλέον (α) ποσοστού 

2% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων του καταστήματος, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση 

εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 300.000,00 Ευρώ και (β) του  συνόλου του εκάστοτε 

ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του αθροίσματος του ως άνω μισθώματος (Άρθρο 5 της διακήρυξης). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
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1) O κ. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ  ως Πρόεδρος 

2) O κ. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ως Μέλος 

3) Ο κ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ως Μέλος 

4) O κ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ως Μέλος 

Ώρα έναρξης της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών ορίστηκε από τον Πρόεδρο η 09.00η π.μ και ώρα 

λήξης η 10:00η  π.μ., ορίζοντας γραμματέα την υπάλληλο του Δήμου Σαραντώνη Κική. 

Μέχρι τις 10:00 π.μ. δεν προσήλθε και δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του δημοτικού 

ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» κανείς. 

Ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας λύει τη διαδικασία στις 10:05 π.μ. λόγω μη 

ύπαρξης ενδιαφερόμενου. 

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, ο  

τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ.6 και 7 Π.Δ. 270/81. 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας ως άγονης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Aκολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

  

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την εισήγηση του τμήματος  ακίνητης περιουσίας και κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ. 

2/107474/22- 12- 2017. 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της δημοπρασίας «Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης 

Ρόδου» 

Β)  Κατακυρώνει τη δημοπρασία ως άγονη λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερομένων   

 

Γ) Επαναπροκηρύσσει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «δημοτικά 

λουτρά Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου   με τους ίδιους όρους, οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ   

«ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

2. Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου 

6. Τις διατάξεις του Ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας-Εμπορικές Μισθώσεις» 
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7. Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους 

των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων» 

(ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

8. Την υπ’ αριθ. 811/14-3-2017 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση 

άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ: Ω0Ζ3Ω1Ρ-4ΒΞ), όπως συμπληρώθηκε με την υπ. 1280/4-5-2017 

(ΑΔΑ: ΩΑΤΕΩ1Ρ-Ο5Φ).  

9. Την υπ’ αριθ. 812/14-3-2017 απόφαση περί «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων 

Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και το 

συντονισμό δράσεων του Δήμου» (ΑΔΑ: Ψ4ΦΗΩ1Ρ-Π7Μ) 
10. Την υπ’ αριθ. 147/5-3-2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογή δέκα (10) τακτικών και 

έξι (6) αναπληρωματικών μελών αντίστοιχα της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, … » (ΑΔΑ: 6ΜΘΟΩ1Ρ-ΒΜΧ) 

11. Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα 

«Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου».   

12. Την υπ’ αριθ. 157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων».  

13. Το από 21/11/2012 θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού 

Μπούκλα Στέλιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων του Δήμου 

Ρόδου. 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 23084/737/25-08-1948 απόφαση περί ιστορικών διατηρητέων μνημείων 

Πόλεως Ρόδου που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου 

του Βασιλείου της Ελλάδος (Φύλλο 10/23-11-1948).  

15. Το θεωρημένο με αρ. πρωτ. 27395/23-05-2017 από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου φύλλο υπολογισμού της 

νέας αντικειμενικής αξίας του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης 

Ρόδου» βρίσκεται στην νότια πλευρά της πλατείας Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, με 

κτηματολογικά στοιχεία: Μερίδα Οικοδομών Ρόδου IV 1327, Τόμος 21, Φύλλο 63, Φάκελος 

4684. 

16. Την υπ’ αριθ. 125/23-5-2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με 

θέμα: «Εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου ‘’Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου’’ 

(μερίδα IV-1327 οικοδομών Ρόδου) στην πλατεία Αρίωνος». 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2/47728/21-6-2017 “Τεχνική Περιγραφή Μισθίου & Απαιτούμενες Εργασίες 

Αποκατάστασης και Ανακαίνισης (Yeni Hamam)” του ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά 

Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου», της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 

18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/49008/26-06-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. 

19. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/97790/23-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου περί καθορισμού κατώτατου ορίου 

μισθώματος. 

20. Την υπ’ αριθ. 533/17-7-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Την εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου». 

 

Εισηγούμαστε να: 

Διενεργηθεί  δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή,  με ανοικτές γραπτές προσφορές και στη συνέχεια με 

προφορικές για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Περιγραφή ακινήτου 

Το ακίνητο «Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου» βρίσκεται στην νότια πλευρά της πλατείας 

Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, με κτηματολογικά στοιχεία: Μερίδα Οικοδομών Ρόδου IV 1327, 

Τόμος 21, Φύλλο 63, Φάκελος 4684, συνολικής επιφάνειας 1.496 τ.μ., ο χώρος του οποίου ορίζεται 

σύμφωνα με το  από 21/11/2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού ΤΕ κ. Μπούκλα 

Στέλιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων του Δήμου Ρόδου. 

Πρόκειται για διπλό ή δίδυμο δημοτικό λουτρό το οποίο περιλαμβάνει ανδρικό και γυναικείο τμήμα και δρα 

μέσα από την αναζωογονητική διαδικασία του λουτρού, θεραπευτικά για τους λουόμενους. 

Αναλυτική περιγραφή του ακινήτου παρατίθεται στο παράρτημα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ & 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ» 
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ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

Χρήσεις ακινήτου 

Ως κύρια και βασική χρήση του μισθίου ορίζεται αποκλειστικά αυτή της λειτουργίας παραδοσιακού χαμάμ, 

με δυνατότητα της εμπορίας μόνο συμπληρωματικών ειδών της κύριας χρήσης όπως φυσικά σκευάσματα 

και ιματισμό σχετικό της συγκεκριμένης χρήσης καθώς και προσφοράς νερού, αναψυκτικών και 

αφεψημάτων, όπως όλοι οι παραπάνω ορισμοί απαντώνται στη σήμερα ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.  

Ως «Παραδοσιακό Χαμάμ» ορίζεται ένας αυτόνομος χώρος, με αποκλειστική χρήση χαμάμ και τους 

αναγκαίους για αυτό βοηθητικούς χώρους (είσοδος, αποδυτήρια, ζεστοί χώροι, καθιστικό, κλπ), τον 

απαραίτητο εξοπλισμό (τάσια, σαπούνια, τσόκαρα, πετσέτες), καθώς και τον κατάλληλο μηχανολογικό 

εξοπλισμό για την δημιουργία ειδικών συνθηκών χαμάμ. 

Οι συνθήκες λειτουργίας στους ζεστούς χώρους ενός «Παραδοσιακού Χαμάμ» είναι περίπου 40-45
ο
C με 

80% υγρασία. Οι συνθήκες αυτές επιτυγχάνονται με κυκλοφορία προθερμασμένου αέρα σε κανάλια 

ενδοδαπέδια ή/και εσωτερικά των τοίχων. Οι υδρατμοί και η υγρασία επιτυγχάνονται με φυσικό τρόπο, με 

το νερό που ρέει πάνω στα μάρμαρα και στο ζεστό δάπεδο. Η διατήρηση του φυσικού υδρατμού γίνεται με 

την κυκλική κίνηση που δημιουργείται στον χώρο που βρίσκεται και ο απαραίτητος θόλος. Για αυτό και ο 

θόλος πρέπει να είναι σε ικανοποιητικό ύψος σε σχέση με την έκταση του χώρου, ώστε να επιτυγχάνεται 

αυτή η κίνηση. 

Η διαδικασία της λούσης χωρίζεται σε τρία συμβολικά στάδια: εξαγνισμό, εξυγίανση και στο τέλος 

απόλαυση, οπότε και η οργάνωση του χώρου και της υπηρεσίας ακολουθεί την ίδια λογική.  Η είσοδος 

γίνεται στο αποδυτήριο, όπου ο επισκέπτης προμηθεύεται τα απαραίτητα για την είσοδο του στο χαμάμ. 

Μετά την αρχική παραμονή στο ζεστό χώρο του χαμάμ (εξαγνισμός), τον λουόμενο αναλαμβάνουν οι μασέρ 

όπου γίνεται παραδοσιακά η απολέπιση του δέρματος καθώς και το πλύσιμο με σαπούνι ελιάς (εξυγίανση) 

και ολοκληρώνεται με το μασάζ σε σώμα και κεφάλι (απόλαυση).  Τέλος ο επισκέπτης παραμένει στο 

καθιστικό, όπου του προσφέρεται τσάι και άλλα ροφήματα, ώστε να επανέλθει το σώμα ομαλά στις 

φυσιολογικές συνθήκες. 

Το «Παραδοσιακό Χαμάμ» διαφέρει ουσιωδώς από ένα απλό λουτρό ή τμήμα ενός spa ή άλλου ανάλογου 

χώρου (χρήση προκατασκευασμένων καμπινών). Πέρα από την καθαριότητα του σώματος είναι και ένας 

χώρος κοινωνικής επαφής, ευεξίας και χαλάρωσης. Είναι ένας χώρος συνυφασμένος με την καθημερινή ζωή 

της πόλης και των επισκεπτών της. Είναι μια συνεχής και ζωντανή διαδικασία. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ρόδου στην Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την 31η του μήνα Ιανουαρίου  2018  ημέρα  Τετάρτη με  ώρα έναρξης 9.00 

π.μ.  και ώρα λήξης 11.00 π.μ  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι δημόσια, φανερή, πλειοδοτική, με ανοικτές γραπτές προσφορές και στη 

συνέχεια με προφορικές. Διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται 

παραπάνω.  

Η ώρα έναρξης παραλαβής και ελέγχου των Φακέλων Προσφοράς ορίζεται η 09:00 π.μ. και η ώρα 

λήξης παραλαβής και ελέγχου Φακέλων Προσφοράς η  11:00 μ.μ. 

Φάκελοι Προσφοράς που κατατίθενται μετά την παρέλευση του παραπάνω ορισθέντος χρονικού 

διαστήματος, έστω και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, θεωρούνται ότι 

υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, δεν παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή και οι αντίστοιχοι 

συμμετέχοντες δε λαμβάνουν μέρος στην ακολουθούσα φανερή και πλειοδοτική δημοπρασία, γίνεται δε 

σχετική αναφορά στο Πρακτικό που θα συνταχθεί.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η κατάθεση των προφορικών προσφορών.  

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης, με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η 

δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 

οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την αρμόδια επιτροπή 

δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόμιμο 

πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  
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Τυχόν απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της παρούσας διακήρυξη, 

αναγράφεται στα πρακτικά. 

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διεξαγωγής 

Δημοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής 

Δημοπρασιών, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για την έγκριση των πρακτικών θα 

αποφασίσει στη συνέχεια το αρμόδιο, κατά το νόμο, όργανο. 

Ενστάσεις επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο εγγράφως μέχρι την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα από τη διεξαγωγή του. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου και 

απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Για τη μίσθωση δημοτικού 

ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ»». Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που 

υποβάλλονται αλλιώς δεν λαμβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

Το ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα δε δύναται να είναι μικρότερο από 3.000,00 ευρώ, πλέον 

(α) ποσοστού 2% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης, με ελάχιστο σε κάθε 

περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 300.000,00 ευρώ και (β) του συνόλου του 

εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του αθροίσματος του ως άνω μισθώματος.  

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Εγγυητής 

Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που θα προσυπογράψει, μαζί με τον προσφέροντα, μετά το πέρας της δημοπρασίας τα 

πρακτικά αυτής και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την πιστή 

εκπλήρωση των όρων της υπογραφόμενης σύμβασης, ενεχόμενος ως πρωτοφειλέτης και παραιτούμενος 

από το δικαίωμα της διζήσεως και της διαιρέσεως. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η έγγραφη δήλωση 

του εγγυητή περί της αποδοχής των όρων της παρούσας διακήρυξης.  

Το αξιόχρεο του εγγυητή κρίνεται με δίκαιη κρίση της Επιτροπής Δημοπρασίας, η οποία μπορεί για τον 

σκοπό αυτό να ζητά από τον προτεινόμενο εγγυητή την προσκόμιση όποιου αποδεικτικού μέσου κρίνει 

απαραίτητο. Μέχρι την κρίση της επιτροπής περί του αξιόχρεου του εγγυητή η κατακύρωση του 

διαγωνισμού τελεί υπό αναβλητική αίρεση. Εφόσον η επιτροπή κρίνει ότι ο εγγυητής δεν είναι 

αξιόχρεος, δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, είτε να ακυρώσει την προσφορά του πλειοδότη και 

να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο πλειοδότη, ακολουθώντας και γι’ 

αυτόν την ίδια ως άνω διαδικασία, είτε να ζητήσει από τον αρχικό πλειοδότη να υποδείξει, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας που θα του τάξει, άλλον αξιόχρεο εγγυητή. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.  

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με 

αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της 

σύμβασης, αντικαθιστώντας την εγγύηση συμμετοχής με άλλη σύμφωνα με το άρθρο -11- της παρούσης, 

άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και ο Δήμος αποκτά 

το δικαίωμα άσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

παρούσας. 

Εφόσον ο πλειοδότης ή ο εγγυητής δεν προσέλθουν ή εφόσον η εγγύηση δεν καταβληθεί εγκαίρως, η 

Επιτροπή Δημοπρασίας δύναται είτε να ενεργήσει αναπλειστηριασμό σε βάρος τους, ενεχομένων 

αμφοτέρων αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την επί τω έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας από αυτήν που προηγήθηκε, είτε να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού στον αμέσως 

επόμενο πλειοδότη. Και στην περίπτωση αυτή ενέχονται τόσο ο αρχικός πλειοδότης όσο και ο εγγυητής του 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την επί τω έλαττον διαφορά του επιτευχθέντος μισθώματος.   
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Με την υπογραφή της σύμβασης η οποία επέχει θέση πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής του μισθίου και 

έκτοτε ο ανάδοχος αναλαμβάνει την φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων του, ο 

ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών να υποβάλει πλήρη σειρά 

εγγράφων, μελετών και σχεδίων για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, υπογεγραμμένες από αδειούχους 

μηχανικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για ίσο 

χρόνο (3μηνών) άπαξ, με απόφαση του Δήμου Ρόδου.  

Εν συνεχεία, και μετά την υποβολή και έγκριση από τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία των ως άνω σχετικών εγγράφων/μελετών/σχεδίων και δικαιολογητικών 

(ανεξαρτήτως ύπαρξης λοιπών αδειοδοτήσεων), αρχίζει ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης και σε κάθε 

περίπτωση μετά παρέλευση δωδεκαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα εξάμηνης 

παράτασης με αιτιολογημένη, ως προς τη μη υπαιτιότητα του αναδόχου, απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

Διάρκεια εκμίσθωσης – αναπροσαρμογή μισθώματος 

Η διάρκεια της σκοπούμενης μίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής (12 έτη), αρχής γενομένης από την έγκριση από 

τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και την Αρχαιολογική Υπηρεσία των ως άνω σχετικών 

εγγράφων/μελετών/σχεδίων και δικαιολογητικών (ανεξαρτήτως ύπαρξης αδειοδοτήσεων), κατά τα 

οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8, με δυνατότητα παράτασης της για οκτώ (8) ακόμη έτη με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Για την παράταση απαιτείται αίτηση του μισθωτή τουλάχιστον έξι (6) μήνες 

πριν τη λήξη της ως άνω δωδεκαετούς διάρκειας μίσθωσης. 

Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, ως προς 

τη βάση του σταθερού ποσού, θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό αύξησης του 

τιμάριθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου πλέον 1%, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος,  

εκτός αν αυτό είναι χαμηλότερο του 1%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο (1%). 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Καταβολή  μισθώματος 

Το μίσθωμα και το τέλος χαρτοσήμου θα κατατίθεται εντός του πρώτου  δεκαημέρου (10ημέρου)  κάθε  

μήνα  στο  Ταμείο  Εισπράξεως του  Δήμου  Ρόδου, από  όπου  θα  παραλαμβάνει  σχετική  έγγραφη  

απόδειξη, η  οποία  θα  αποτελεί και το μόνο  αποδεικτικό  μέσο  πληρωμής  του εκάστοτε  μισθώματος, ενώ 

το ποσοστό 2% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση 

εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 300.000,00 ευρώ, θα καταβάλλεται εντός τριάντα (30) 

ημερών μετά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. 

Ο μισθωτής δεν θα δύναται να συμψηφίσει οφειλόμενα μισθώματα με τυχόν απαιτήσεις που έχει έναντι του 

εκμισθωτή από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και αν αυτές απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας. 

Η καταβολή του μισθώματος αρχίζει με την έναρξη του συμβατικού χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 

4 του άρθρου 8 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Εγγυητικές Επιστολές 

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

τουλάχιστον δέκα τοις εκατόν (10%) επί του ελάχιστου ετήσιου μισθώματος που θεσπίζεται με την παρούσα, 

δηλαδή ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00 €).  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες (μετά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

«ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ». 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβαση ή 

δεν καταβάλει εγκαίρως την προβλεπόμενη από το παρόν χρηματική εγγύηση για την πιστή τήρηση των 

όρων της σύμβασης.  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς συμμετέχοντες  εντός τεσσάρων 

(4) ημερών από τη λήξη ισχύος αυτής.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης όπου ο μισθωτής, εκτός 

από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων του άρθρου 14, υποχρεούται να προσκομίσει, σε 
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αντικατάστασή της, και εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το ήμισυ (½) του ετήσιου μισθώματος προς 

εξασφάλιση της πιστής τήρησης όλων των όρων της σύμβασης, η οποία θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά 

παρέλευσης του ισχύοντος χρόνου παραγραφής για τυχόν αξιώσεις του εκμισθωτή έναντι αυτού, που 

αφορούν σε αποζημίωση εξαιτίας μεταβολών ή φθορών στο μίσθιο. Απαγορεύεται ρητά ο συμψηφισμός της 

εγγύησης με οποιαδήποτε άλλη ανταπαίτηση του μισθωτή κατά του εκμισθωτή από οποιαδήποτε αιτία. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 

να αναφέρουν (1) την ημερομηνία έκδοσης, (2) τον εκδότη, (3) τον αποδέκτη, (4) τον αριθμό της εγγύησης, 

(5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, (6) τα στοιχεία του αναδόχου και (7) τη σχετική διακήρυξη. Η εγγύηση 

παρέχεται έγκυρα, εφόσον ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. Για την 

κατάπτωση των εγγυήσεων του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση δικαστικής 

απόφασης.  

ΑΡΘΡΟ 12o  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισµό – Εκπροσώπηση 

Στην παρούσα δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν είτε μεμονωμένοι ιδιωτικοί οικονομικοί 

φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), προερχόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) είτε συμπράξεις (λ.χ. ενώσεων-κοινοπραξιών) αυτών, σε 

οιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό, οι οποίες δεν υποχρεούνται κατά την διενέργεια της δημοπρασίας 

να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, αλλά οπωσδήποτε μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

Απαραίτητο προσόν συμμετοχής αποτελεί η με έγγραφα αποδεικνυόμενη εμπειρία στη λειτουργία, 

διαχείριση και εκμετάλλευση υδροθεραπευτηρίων ή/και εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού– 

θερμαλισμού ή/και εν γένει κέντρων ευεξίας και σωματικής περιποίησης ή/και ξενοδοχείων, που 

διαθέτουν την κατά νόμο αδειοδότηση λειτουργίας αντίστοιχης ή μεγαλύτερης δυναμικότητας με τα 

“Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου”. 

Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όλοι όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το Δήμο Ρόδου ή το 

Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών προ της δημοσίευσης της παρούσας 

διακήρυξης ή οφείλουν στο Δήμο Ρόδου, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας οιασδήποτε νομικής 

μορφής στην οποία κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

1. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα) 

2. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα) 

3. Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) 

4. Συνεταιρισμοί 

5. Ενώσεις (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)  

Οι ενώσεις (ή Kοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις: 

1. Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

μέλους στο κοινό σχήμα, καθώς και το ειδικό μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο 

θα ασχοληθεί κάθε μέλος στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης. 

2. Ότι όλα τα μέλη της ένωσης (ή Kοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας 

τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία 

προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή ως μέλη Συνεταιρισμών, 

Ενώσεων ή Kοινοπραξιών σε παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο 

αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης (ή Κοινοπραξίας) πρέπει να 

είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο της Ελλάδας ή σε αντίστοιχο φορέα της χώρας 

εγκατάστασής του. 

Στη δημοπρασία οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό τους. 

 Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 

εφοδιασμένο με πρακτικό στο οποίο εκτός από την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 

αναφέρεται και το πλήρες ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, καθώς και επίσημα αποσπάσματα 

πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το νομότυπο της συγκρότησης και 

λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το Δ.Σ. 

 Οι ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
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 Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο εξουσιοδοτούν με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας.  

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκπροσώπηση στη δημοπρασία περισσοτέρων από μίας εταιρίας ή 

Κοινοπραξίας από κοινό εκπρόσωπο, ούτε η ταυτόχρονη προσωπική συμμετοχή και εκπροσώπηση 

εταιρίας ή κοινοπραξίας ή συμμετοχή στο Δ.Σ. Α.Ε. ή να είναι διαχειριστής ή ομόρρυθμος εταίρος 

συμμετέχουσας εταιρείας. 

 

Ειδικά, το νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, ή θα κάνει χρήση 

της εμπειρίας τρίτου στη λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση υδροθεραπευτηρίων ή/και 

εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού– θερμαλισμού ή και εν γένει κέντρων ευεξίας και σωματικής 

περιποίησης ή/και ξενοδοχείων, που διαθέτουν  την κατά νόμο αδειοδότηση λειτουργίας αντίστοιχης ή 

μεγαλύτερης δυναμικότητας με τα “Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου”, δύναται να 

αντικατασταθεί μερικώς ή ολικώς, με άλλο πρόσωπο ίδιων τουλάχιστον προσόντων και μετά από 

σχετική έγκριση του Δήμου Ρόδου, μόνο μετά την παρέλευση πέντε ετών από τη σύναψη της σύμβασης 

παραχώρησης της χρήσης των δημοτικών λουτρών. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η γλώσσα υποβολής της προσφοράς και της εκτέλεσης της Σύμβασης, καθώς και όλων των 

πιστοποιητικών και εγγράφων που θα πρέπει να υποβληθούν, είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που τα εν 

λόγω έγγραφα έχουν συνταχτεί σε άλλη, πλην της ελληνικής, επίσημη γλώσσα θα συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική, επικυρωμένη από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε 

περίπτωση που αυτά έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή Δημόσια Αρχή, πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της 

Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE), εάν προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στην Σύμβαση 

της Χάγης, ή θεώρηση από την ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από 

την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα, σε κάθε δε περίπτωση να συνοδεύονται από 

νομίμως επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής στη δημοπρασία με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. 

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος:  

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή.  

Προκειμένου περί εταιριών το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό ή πλήρης σειρά του αρχικού 

καταστατικού έως και την τελευταία τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ, καθώς και 

πιστοποιητικό περί μη λύσης του.  

Σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασµα πρακτικών του ∆.Σ. της µε το οποίο 

αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να 

υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης 

αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την παρούσα 

διακήρυξη.  

3. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο -11- της παρούσης διακήρυξης.   

4. Βεβαίωση της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου του 

συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου και του εγγυητή του. 

5. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος καθώς και του 

εγγυητή, όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του.  

 

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, οι βεβαιώσεις 4 & 5 απαιτείται να εξασφαλίζουν τη μη ύπαρξη 

οφειλής και για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά 

νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει: ι) τους Ομόρρυθμους 

Εταίρους και Διαχειριστές, ή τους αστικούς εταίρους αν υπάρχουν, των Ο.Ε. και Ε.Ε., ιι) τους 

Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και ιιι) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον 

νόμιμο εκπρόσωπο, των Α.Ε., ιv) όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας. 

 

6. Αντίγραφα ισολογισμών επί νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών, ή εκκαθαριστικών της αρμόδιας 

Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχης αρχής του εξωτερικού ή εντύπων Ε3 δηλώσεων εισοδήματος ή αντίστοιχων 

φορολογικών εντύπων του εξωτερικού επί φυσικών προσώπων, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο 

συνολικός κύκλος εργασιών/ακαθαρίστων εσόδων των τελευταίων τριών (3) ετών αθροιστικά του 

συμμετέχοντος, είναι ανώτερης αξίας από 1.000.000,00 ευρώ. 
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7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και 

η άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του. 

8. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

συμμετέχων και ο εγγυητής δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 

ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος και του εγγυητή του, στην οποία θα 

αναγράφεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων που πρόκειται να 

εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι τα στοιχεία που 

προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ.  

10. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αλλιώς  θεωρείται ότι 

μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

11. Αποδεικτικά προσόντων εμπειρίας/τεχνογνωσίας της τελευταίας παραγράφου του  άρθρου 12 της 

παρούσας. 

  

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.  

 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στην χώρα εγκατάστασης, δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις του παρόντος Άρθρου, δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους της 

Ε.Ε. Σε κράτη – μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί από 

υπεύθυνη δήλωση. Η γνησιότητα της ένορκης δηλώσεως ή της υπευθύνου δηλώσεως αποδεικνύεται 

από πιστοποιητικό συμβολαιογράφου ή αρμόδιας αρχής. 

 
ΑΡΘΡΟ 14

ο
 

Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει 

το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση αυτού με όλες τις 

αγωγές, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, έχοντας υπόψη την ευθύνη απέναντι στο Δήμο για κάθε 

έστω και από ελαφρά αμέλεια, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων του. Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στο 

Δήμο με έγγραφό του, κάθε προσβολή δικαιωμάτων αυτού και κάθε σχετική δίκη στην οποία ο Δήμος 

οφείλει να παρέμβει. 

Ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο κάθε τυχόν κατάθεση κατ’ αυτού αγωγής πτώχευσης ή 

έκδοσης δικαστικής απόφασης, σχέση έχουσα με τη μίσθωση και την επαγγελματική δραστηριότητα σ’ 

αυτή. 

Ο μισθωτής θα βαρύνεται αποκλειστικά με τις κάθε είδους δαπάνες χρήσης του μισθίου ήδη από την 

υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται δε να καταρτίσει όλες τις απαιτούμενες προς τούτο συμβάσεις με 

τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας επ’ ονόματι και για λογαριασμό του (δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, ύδατος, 

αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και κάθε άλλη συναφή δαπάνη).  

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο και όλες τις εν γένει εγκαταστάσεις αυτού σε καλή 

κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από κάθε φθορά, χειροτέρευση, κατάρρευση ή καταπάτηση. Επιπρόσθετα 

ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο και τον περιβάλλοντα αυτού χώρο καθαρό και ευπρεπισμένο και 

γενικά να ποιεί καλή χρήση του μισθίου, ώστε να μη θίγεται η ησυχία, η δημόσια υγεία και η ασφάλεια. 

Ειδικότερα, ως καλή χρήση του μισθίου θεωρείται όχι μόνο αυτή που δεν προκαλεί χειροτέρευση ή 

κατάρρευση του μισθίου αλλά κυρίως αυτή που γίνεται σύμφωνα (α) με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες 

της υγειονομικής νομοθεσίας για τους όρους λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή των 

λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων για καταστήματα ή εκμεταλλεύσεις άλλου είδους, (β) των αστυνομικών 

διατάξεων περί ευταξίας και ευκοσμίας και επιπλέον των διατάξεων περί σεβασμού (γ) της κοινής ησυχίας, 

(δ) της αγορανομίας, (ε) της προστασίας του περιβάλλοντος (στ) της πολεοδομίας και (ζ) της αρχαιολογίας. 

Ο μισθωτής δύναται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει σε επισκευές του μισθίου με σκοπό 

την δική του αποκλειστικά εξυπηρέτηση, οι οποίες ωστόσο δεν επιτρέπεται να θίγουν σε καμία περίπτωση:  

τον φέροντα οργανισμό, τις εξωτερικές όψεις, την βασική διαρρύθμιση και την γεωμετρία του κτιρίου, τα 

χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία (τρούλους, λοφία, σφαιρικά τρίγωνα, τόξα,  κρήνες, γούρνες, 
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μαρμάρινες επενδύσεις δαπέδων και τοίχων, κ.λπ.) τον ανάγλυφο διάκοσμο των επιχρισμάτων και τελικά 

την λειτουργία του χώρου ως παραδοσιακού  χαμάμ. 

Οι όποιες παρεμβάσεις πέρα από την επισκευή του μνημείου και την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας 

προς  όφελος των λουομένων θα είναι πλήρως αναστρέψιμες.  

 Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης επιτρεπόμενων από το παρόν εργασιών επισκευής ή μεταρρύθμισης του 

μισθίου ο μισθωτής θα λαμβάνει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις και  θα εκδίδει επ’ ονόματί του κάθε προς 

τούτο απαιτούμενη άδεια. Κάθε διαρρύθμιση ή μεταρρύθμιση του μισθίου θα παραμείνει μετά τη λήξη της 

μίσθωσης προς όφελος του εκμισθωτή, δίχως ο μισθωτής να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση γι’ αυτή.  

Λαμβανομένης υπ’ όψη της ανάγκης διενέργειας εργασιών αποκατάστασης και ανακαίνισης του μισθίου ο 

εκμισθωτής καθόρισε ανάλογη τιμή ελάχιστου μισθώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 

του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4277/2014 και 

ισχύει. Εξ αυτού του λόγου επιβάλλεται στον μισθωτή η υποχρέωση να διενεργήσει, με δικά του έξοδα και 

δαπάνες, εντός έξι μηνών από την έναρξη του συμβατικού χρόνου  της μίσθωσης, κατά τα οριζόμενα στις 

παρ. 3 & 4 του άρθρου 8 της παρούσας, να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και να εκτελέσει τις 

εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του μισθίου ελάχιστου ύψους 420.000 ευρώ, οι οποίες θα πρέπει 

υποχρεωτικά να αφορούν σε  (α) αποκατάσταση φθορών των οικοδομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων 

του κτιρίου, (β) αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, (γ) 

εκσυγχρονισμό  των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου,  δ) αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας των λουτρών σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία 

και με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΦΡΑΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ & 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ», προϋπολογισμού 

700.000,00 ευρώ κατά την εκτίμηση της  Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου. Ο έλεγχος 

τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων του μισθωτή θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου Ρόδου και την Αρχαιολογική Υπηρεσία.  

Προς εξασφάλιση τήρησης της υποχρέωσης του παρόντος εδαφίου ο μισθωτής υποχρεούται εντός μηνός από 

την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων ύψους 

200.000,00 ευρώ, ελάχιστης υπολειπόμενης διάρκειας δύο ετών, με την οποία θα δηλώνεται ότι το ποσό της 

εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Ρόδου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους του εκδότη αντίρρηση  ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση αυτού και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη έκδοση 

δικαστικής απόφασης. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά την πάροδο 

χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την έκδοση πιστοποίησης της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων του Δήμου Ρόδου, για την εκπλήρωση των απαιτούμενων εργασιών της προηγούμενης 

παραγράφου του παρόντος άρθρου. Για την έκδοση της προαναφερόμενης πιστοποίησης, ο ανάδοχος 

ενημερώνει εγγράφως την παραπάνω υπηρεσία του Δήμου για την ολοκλήρωση εργασιών, καταθέτοντας 

πλήρη σειρά σχεδίων επεμβάσεων («as built») και σχετικές τεχνικές περιγραφές. Η υπηρεσία οφείλει να 

απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός ενός μηνός. Σε περίπτωση που ο μισθωτής, δεν εκτελέσει τις 

προβλεπόμενες εργασίες και μέχρι του ποσού τουλάχιστον των 420.000 ευρώ, πέραν των λοιπών 

δικαιωμάτων του εκμισθωτή για καταγγελία της σύμβασης και αναζήτηση κάθε άλλης ζημίας, η εγγυητική 

επιστολή θα καταπίπτει για το ποσό κατά το οποίο οι εκτελεσθείσες εργασίες υπολείπονται των 420.000,00 

ευρώ (έως και του συνόλου της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης έργων). 

Για την εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου καθώς και για την εκτέλεση κάθε άλλης 

εργασίας αποκατάστασης, συντήρησης, ανακαίνισης ή διαμόρφωσης του μισθίου σε κάθε στάδιο της 

μίσθωσης, καθώς και για τη λήψη κάθε άλλης άδειας που απαιτείται για την απρόσκοπτη χρήση του μισθίου 

κατά τον προορισμό του, ο Δήμος Ρόδου δηλώνει ότι θα παράσχει την άμεση σύμπραξή του, οποτεδήποτε 

του ζητηθεί, στο πλαίσιο του νόμου, των αρμοδιοτήτων του και των δυνατοτήτων του. 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ασφαλισμένο το μίσθιο κατά κάθε 

κινδύνου κατάρρευσης ή χειροτέρευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδιαιτέρως αυτών του σεισμού, της 

πλημμύρας και της πυρκαγιάς. Το ποσό για το οποίο θα γίνει η ασφάλιση ορίζεται ήδη δια της παρούσας σε 

εννιακόσια χιλιάδες ευρώ (900.000,00 €). Σε κάθε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ο 

Δήμος Ρόδου θα δικαιούται να προβεί στην είσπραξη του ποσού της ασφάλισης και για τον λόγο αυτό ο 

μισθωτής θα παράσχει σ’ αυτόν, δια του ιδιωτικού συμφωνητικού που θα συναφθεί, την ανέκκλητη εντολή 

και πληρεξουσιότητα για την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού από την εν λόγω αιτία και από οποιονδήποτε 

τρίτο υπόχρεο, προς καταβολή της τυχόν αποζημίωσης, η οποία θα διατεθεί προς αποκατάσταση των 

ζημιών, από την επέλευση των παραπάνω κινδύνων.  
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Ο μισθωτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, να 

παραδώσει στο Δήμο Ρόδου το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί με τη σχετική απόδειξη πληρωμής των 

ασφαλίστρων, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Επιπρόσθετα ο μισθωτής υποχρεούται έναν μήνα πριν τη 

λήξη του προηγουμένου ασφαλιστήριου συμβολαίου, να παραδίδει στο Δήμο Ρόδου αντίγραφο ανανέωσης 

του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με τη σχετική απόδειξη πληρωμής. Κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους. 

Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

α) Απώλειες ή ζημιές από οποιαδήποτε αιτία στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή στα νέα έργα, τα οποία 

ορίζονται στην παρούσα. Στους υπό ασφάλιση κινδύνους περιλαμβάνονται και οι κίνδυνοι 

πυρκαγιάς και σεισμού. 

β) Κινδύνους αστικής ευθύνης έναντι των πελατών και χρηστών των “Δημοτικών Λουτρών 

Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου”.  

γ) Κινδύνους αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από οποιονδήποτε λόγο. 

δ)  Απώλειες ή ζημιές των υφισταμένων εγκαταστάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων περιουσιακών 

στοιχείων του Δήμου Ρόδου που έχουν σχέση με τα δημοτικά λουτρά. 

ε) Κινδύνους από ελαττωματικό σχεδιασμό και ελαττωματικό υλικό, κακοτεχνίες, ελαττωματικά 

σχεδιασμένα ή κακότεχνα μέρη ή υλικά των εγκαταστάσεων των δημοτικών λουτρών. 

 

Ο μισθωτής υποχρεούται για την έκδοση όλων των κατά τους προβλεπόμενους Νόμους αδειοδοτήσεων ή 

εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και 

Υγειονομικές και λοιπές διατάξεις που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης που θα ασκηθεί 

στο μίσθιο.  

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης επιβληθεί τυχόν φόρος ή τέλος επί των μισθωμάτων θα 

βαρύνει τον μισθωτή. 

Ο μισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τον περιβάλλοντα 

χώρο του μισθίου για δέκα (10) εκδηλώσεις ετησίως με τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης των εσωτερικών 

χώρων για λόγους εκπαίδευσης ή απλής θέασης, αλλά χωρίς χρήση αυτών, στο πλαίσιο διεξαγωγής 

πολιτιστικών ή άλλου είδους ψυχαγωγικών ή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που θα διοργανώνει ο εκμισθωτής. 

Η εν λόγω παραχώρηση θα περιλαμβάνει το δικαίωμα του εκμισθωτή να ποιεί αποκλειστική χρήση όλων ή 

μέρους των εγκαταστάσεων του περιβάλλοντος χώρου του μισθίου, περιλαμβανομένων και των κινητών 

πραγμάτων που βρίσκονται σ’ αυτόν. Οι ημέρες παραχώρησης επιλέγονται αποκλειστικά από τον 

εκμισθωτή, μπορούν να συμπίπτουν με οποιαδήποτε ημέρα του έτους, και γνωστοποιούνται εγγράφως στον 

μισθωτή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν.   

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας γύρω από το μίσθιο, όπως και για τη 

διαφύλαξη της περιουσίας του Δήμου. 

Ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται στην απόδοση προς τον μισθωτή τυχόν αναγκαίων ή επωφελών δαπανών 

από καμία αιτία. 

Ο εκμισθωτής θα δικαιούται να επιθεωρεί το μίσθιο δύο φορές ετησίως σε κατάλληλη ημέρα και ώρα και 

έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση με τον μισθωτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 

Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, απροφάσιστα και χωρίς άλλη προειδοποίηση ή όχληση, 

να εκκενώσει και παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο στον εκμισθωτή. 

Η χρήση του μισθίου ακινήτου που ενδεχομένως γίνει από  τον μισθωτή και μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν 

λογίζεται ως ανανέωση ή σιωπηρή αναµίσθωση ή παράταση της διάρκειας της μίσθωσης.  

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική υπεκμίσθωση, ή υπομίσθωση ή  συστέγαση ή παραχώρηση της 

χρήσεως του μισθίου σε οιονδήποτε τρίτο, με  οποιαδήποτε μορφή, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, καθώς και η 

σύσταση οιασδήποτε μορφής εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Ευθύνη Δήμου 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου της οποίας έλαβε 

γνώση, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης για 

οποιοδήποτε λόγο. 



   

 36 

Σε περίπτωση ακύρωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο, ουδεμία αποζημίωση οφείλεται στους 

διαγωνισθέντες. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου του Δήμου Ρόδου στην Πλατεία 

Ελευθερίας 1 στην πόλη της Ρόδου και του Δημοτικού καταστήματος Ιαλυσού τουλάχιστον δέκα ημέρες 

πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας.  

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες, σε μία εβδομαδιαία 

νομαρχιακή εφημερίδα και σε μία εφημερίδα των Αθηνών.  

Τέλος, η διακήρυξη και περίληψη αυτής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο 

Διαύγεια. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο Ρόδου. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Επανάληψη δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατά την διάρκεια αυτής πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:  

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια 

Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 

δημοπρασίας. 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης καθώς επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 

πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός 

εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δε 

όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους 

όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της 

διενέργειας της δημοπρασίας. 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Γενικές διατάξεις 

Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έρευνα της νομικής και πραγματικής 

κατάστασης και γενικά της καταλληλότητας του μισθίου για το είδος της χρήσης, για την οποία προορίζεται, 

καθώς και για το περιεχόμενο και το κόστος κάθε εργασίας αποκατάστασης και διαμόρφωσης του μισθίου. 

Προς τούτο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενεργήσει επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων του μισθίου. με 

μηχανικούς και λοιπούς εμπειρογνώμονες της επιλογής του. Για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου χορηγείται 

άδεια από το Τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου του Δήμου 

Ρόδου, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Η συμμετοχή 

στον διαγωνισμό από ενδιαφερόμενο, ο οποίος έκανε χρήση του ανωτέρω δικαιώματος επιτόπιου ελέγχου 

ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη παραλαβή του μισθίου εν γνώσει ύπαρξης κάθε τυχόν πραγματικού 

ελαττώματος ή έλλειψης κάθε τυχόν συμφωνημένης ιδιότητας αυτού. Η δε παράλειψη χρήσης του ανωτέρω 

δικαιώματος από συμμετέχοντα στον διαγωνισμό ισοδυναμεί με άγνοια από βαριά αμέλεια τυχόν 

πραγματικών ελαττωμάτων και συμφωνημένων ιδιοτήτων του μισθίου.  

Όλοι οι όροι της συναφθείσας σύμβασης συμφωνούνται ως ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε 

αποτελεί από αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας υπέρ του αναίτιου μέρους. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση όρων της συναφθείσας σύμβασης οφείλει να γίνεται εγγράφως. 

Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα απορρέει από τη συναφθείσα σύμβαση θα 

είναι τα δικαστήρια της Ρόδου. 

Εφόσον ελλείπει ειδική πρόβλεψη στην παρούσα ισχύουν συμπληρωματικά οι εκάστοτε ισχύουσες κείμενες 

διατάξεις. 
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Σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης θα γίνεται κάθε κοινοποίηση προς τον μισθωτή στο μίσθιο, έστω και αν 

αυτός αποχωρήσει από αυτό, εκτός εάν γνωστοποιήσει εγγράφως την αποχώρησή του και τη νέα διεύθυνσή 

του στον Δήμο.     

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Πληροφορίες  ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Αξιοποίησης – 

Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου που βρίσκεται  Ν. Αγορά 28, 1
ος

 όροφος, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00 - 14:00, τηλ. επικοινωνίας:  2241024008, κ. Σαραντώνη Κική. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την 

προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας, ενώ θα βρίσκεται αναρτημένη και στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δήμου καθώς και στο Διαύγεια. 

Δ) Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα   

      9.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου στο κεντρικό    

       κτίριο. 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                Aπόφ. Αρ.751 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΕ7ΔΩ1Ρ-0Ψ7) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:  "Συντήρηση και αναβάθμιση του 

δημοτικού φωτισμού στην μεσαιωνική πόλη"         

         (Εισήγηση δ/νσης μεσαιωνικής πόλης και μνημείων με αριθμ.πρωτ. 107494/22-12-2017)    

Ο πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της δ/νσης μεσαιωνικής 

πόλης και μνημείων, με αριθμ.πρωτ.2/107494/22-12-2017  ως εξής:      

«Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού  για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ» 

 

Σας αποστέλλουμε το  2
Ο
  Πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και τα δικαιολογητικά 

που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος με το υπ. Αρ. 2/106644/20-12-2017 έγγραφο του, για το έργο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ», σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ» στην εταιρεία «ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ 

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 56,00% 

2. Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της προέδρου της επιτροπής κας Παρασκευοπούλου Άννας) 

 
2

ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων , επί της Ιπποτών 4,  

σήμερα 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα  Πέμπτη, οι παρακάτω: 

 

1. Παρασκευοπούλου Άννα, ΠΕ Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών,  ως Πρόεδρος 

2. Χατζηιωάννου Αντώης ,   ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών,  ως μέλος 

3. Κιαουρτζής Εμμανουήλ,   ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως μέλος 

 

        Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το   

έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29/2017 (ΑΔΑ: 6ΤΓΛΩ1Ρ-8ΟΟ)  Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν  με την υπ’ αριθμ. 606/2017 

(ΑΔΑ ΩΔΕΒΩ1Ρ-0ΛΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4, 
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παραγρ. 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση  του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά 

καθορίζονται στο άρθρο 23.2 23.9 της διακήρυξης. 

     Με την υπ’ αριθμό 677/2017 (ΑΔΑ 7Σ4ΛΩ1Ρ-Τ48)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η 

εταιρεία «Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση  56,00% 

 

     Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με το υπ’ αριθμό 2/99440/29-11-2017 έγγραφο της  

κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία  να καταθέσει  τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα 

άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης η οποία με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/106644/20-12-2017 έγγραφο 

της υπέβαλλε σε σφραγισμένο φάκελο με τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.  

 

    Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό μητρώο (Σταμάτιος Λινάρδος) 23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου «Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λούκα 

Ρουκουνάκι» 

23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου «Βελτίωση και διαμόρφωση χώρου ρίψεων στο 

αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα» 

23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες 

πλημμύρες – Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος – Σήμανση για την 

οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο 

Σιθωνίας» 

23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου λιμένα 

Ακαντιάς» 

23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου «Επισκευές και συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων 

στη μεσαιωνική πόλη» 

23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ   23.3β 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής διαχείρισης της 

εταιρείας 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ για επαγγελματική διαγωγή   23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας 23.4, 23.5, 23.6, 23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών           

συμβάσεων με πίνακα των υπό εκτέλεση έργων 

23.4, 23.5, 23.6, 23.9 

Βεβαιώσεις ανεκτέλεστων για τα ανωτέρω έργα 23.4, 23.5, 23.6, 23.9 

     Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 

πλήρη και σε ισχύ και κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού και κατά το χρόνο κατάθεσης τους.  

 

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

διενέργειας διαγωνισμού  συντάσσει το παρόν 2
ο
 πρακτικό , το διαβιβάζει στην Οικονομικής Επιτροπή 

του Δήμου μας και  εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας:  

«Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 56,00% 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

      -Την εισήγηση της διεύθυνσης μεσαιωνικής πόλης και μνημείων   με αριθμ.πρωτ. 2/107494/22-    

       12- 2017. 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
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-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση 

του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,vii 
 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).viii 

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξειςix, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 

εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

- την Υπ’ Αριθμ. 606/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν 

- Με την υπ΄ αριθμό 677/ 2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο  Πρακτικό του 

έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ»,» στην εργοληπτική επιχείρηση  «ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

με μέση έκπτωση 56,00% 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό του διαγωνισμού του έργου ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ»   

  

Β) κατακυρώνει  τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ»,» στην εργοληπτική επιχείρηση  

«ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 56,00% 

Γ) Εξουσιοδοτήσετε τη  Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  
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 Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας ειδικής συνεδρίασης. 

          
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

  

 

 

   Σάββας Διακοσταματίου       

            Αντιδήμαρχος 

 

                                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Κορωναίος Ιωάννης  

 

2. Παρασκευάς Δημήτριος 

 

3. Σταυρής Μιχαήλ 

 

4. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

5. Σαρικάς Γεώργιος 

 

 
 

 

                                                 
iΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
iiΑπό 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
iiiΝόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 

του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
ivΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
vΑπό 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
viΝόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 

του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
vii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
viii Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
ix Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 

του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 


