
 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  26/4/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 12/26-4-2017    Αριθ. Απόφασης: 348/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  26 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 2/28844/21-4- 
2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  κ. Ευάγγελου 
Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), 
και  95,  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 29. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

34.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

35.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 



14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

39. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

  

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -
Αντιδήμαρχος  

5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  

 
2. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

6.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  7. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος  
 

4. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντπρόεδρος   8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  
 

  
 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Ισιδώρου κ.Στέλιος Βονάκης 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
εννέα (39),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 4.5 και 9.1. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν 
μετά το θέμα της « Ενημέρωσης ». 
 
 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής, έγκριση μελέτης, ανάθεση προμήθειας με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, (ΚΔΑΥ Ρόδου)  αρ. πρωτ. 
16/29836/2017  

 



O Δ/ντής Τεχνικών Έργων κ.Α.Μπεκιάρης εσηγούμενος το θέμα 
θέτει υπόψη του σώματος εκτός Η/Δ λόγω του ότι συντρέχουν λόγοι 
επείγοντος χαρακτήρα, την  αρ. πρωτ. 16/29836/2017 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως εξής: 

 
 
1. Με την υπ΄ αριθμό 221/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, Γενική και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, Προϋπολογισμός και Διακήρυξη  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ» της ενταγμένης 
στο ΕΠΕΡΑΑ πράξης με κωδικό ΟΠΣ 357509 συνολικού προϋπολογισμού 
1.949.960,00 και μετά την αναμόρφωση λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. 
2.067.630 € 
 
2. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε  με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  (όλες οι προσφορές και 
τα δικαιολογητικά  αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά)  

 
3. Με την αριθμ. 163/2016 απόφαση, η Ο.Ε ενέκρινε το πρακτικό της 
Επιτροπής και κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε έναντι του ποσού των 1.264.341,60 και η σχετική 
σύμβαση υπογράφηκε στις 03-08-2016 ενώ ο χρόνος παράδοσης του 
εξοπλισμού έληξε στις 10-02-2017. Μετά την παραλαβή του εξοπλισμού η 
επιτροπή παραλαβής  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμόν  
362/2015, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
προχώρησε στην σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής.    
 
4. Στο ανωτέρω υποέργο 2 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ¨ δεν συμπεριλήφθηκε η προμήθεια του απαραίτητου 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την αυτόματη διασύνδεση και 
λειτουργία του σταθερού εξοπλισμού που αποτελούνταν περιληπτικά από  

- Την πρέσα δεματοποίσης 
- Τον βαλλιστικό διαχωριστή 
- Τον μαγνήτη 
- Τις μεταφορικές ταινίες 
- Τον επιδαπέδιο ζυγό  

Ο τύπος του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την αυτόματη λειτουργία του 
ΚΔΑΥ είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον κατασκευαστικό τύπο των 
μηχανημάτων που εγκαταστάθηκαν και δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί 
πριν την οριστική επιλογή του ανάδοχου και τον προσφερόμενο σταθερό 
εξοπλισμό.  
Ο εν λόγω ηλεκτρολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει: 
- Καλώδια ισχύος και αυτοματισμών 
- Μέσα όδευσης καλωδίων (εσχάρες / σωλήνες / στηρίγματα) 
-  Ηλεκτρικούς πίνακες 
- Τοπικά χειριστήρια και αισθητήρες ασφαλείας 
- Σύστημα αυτοματισμού και βιομηχανικό Η/Υ 
 
 
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Υπ Απ. 11389/93 παρ. γ5 και το 
νέο νόμο 4412/2016 άρθρο 32 παρ 4β «Για τις συμπληρωματικές 
παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή 
και προορίζονται………..εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα 



υποχρέωνε την αναθέτουσα  αρχή να αποκτά αγαθά με διαφορετικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προκαλούσαν ασυμβατότητα ή 
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και τη 
συντήρηση……….» 
ο Δήμος Ρόδου μπορεί να προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
και στην ανάθεση της προμήθειας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. που είναι η 
ανάδοχος εταιρεία της προμήθειας του σταθερού εξοπλισμού. 
Μετά τ΄ ανωτέρω η επιτροπή της ¨προμήθειας σταθερού εξοπλισμού για το 
ΚΔΑΥ Ρόδου¨ ζήτησε από την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. να καταθέσει 
ολοκληρωμένη πρόταση για την προμήθεια του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού. 
Η πρόταση της εταιρείας όσον αφορά τον προϋπολογισμό ήταν 137.400 € 
και μετά από διαπραγμάτευση δια των εκπροσώπων της Ιωάννη Γκιούλη 
και Γεώργιου Κουφοδήμου την περίοδο από τις 23-12-16 έως και τις 2-2-
17 οριστικοποιήθηκε κατά την διάρκεια συναντήσεως με την Επιτροπή στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, το τεχνικό αντικείμενο 
και το οικονομικό αντάλλαγμα και το ποσό του προϋπολογισμού της 
μελέτης διαμορφώθηκε στο ποσό 130.500 € (έκπτωση 5%). 
Επίσης συμφωνήθηκε ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας των σαράντα 
πέντε (45) ημερών που θα αρχίζει από τη υπογραφή της σύμβασης 
 
6. Στην συνέχεια η Δ/νση τεχνικών έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου 
συνέταξε την τελική μορφή της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση απαραίτητου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την 
ασφαλή και αυτόματη λειτουργία του σταθερού εξοπλισμού του 
ΚΔΑΥ Ρόδου» και προϋπολογισμό 130.500 € χωρίς το Φ.Π.Α. και την 
θεώρησε. 
 
7. Με το αρ. πρωτ. 392/01-03-2017 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας δήλωσε ότι δεν 
έχει αντίρρηση στην προτεινόμενη  διαδικασία της διαπραγμάτευσης για 
την ανάθεση της προμήθειας και με την αρ. πρωτ. 423/20-02-2017 5η 
τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης, της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου εντάχθηκε η προμήθεια ως  υποέργο 10 στην πράξη  
¨Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου. 
 
8. Με το αρ. πρωτ.28744/21-04-2017 έγγραφο της η Εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ 
Α.Ε. μας επιβεβαίωσε και αποδέχθηκε τους όρους για την υλοποίηση της 
«Προμήθειας και εγκατάστασης απαραίτητου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
για την ασφαλή και αυτόματη λειτουργία του σταθερού εξοπλισμού του 
ΚΔΑΥ Ρόδου» με συμβατικό αντάλλαγμα 130.500 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 
χρόνο παράδοσης 45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
9. Μετά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 4β του νέου 
νόμου 4412/2016 περί προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
και στην ανάθεση της προμήθειας στον ίδιο ανάδοχο 
 
ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο: 
 
α) Η έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της ¨Προμήθειας 
σταθερού εξοπλισμού για το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου¨ 
 



β) Η έγκριση της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών με 
τίτλο  «Προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού για την ασφαλή και αυτόματη λειτουργία του σταθερού 
εξοπλισμού του ΚΔΑΥ Ρόδου» με προϋπολογισμό 130.500 € χωρίς το 
Φ.Π.Α. η οποία εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα με την. 174/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που 
νομιμοποιήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21178/07-04-2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και έγινε εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου της σχετικής πίστωσης (Κ.Α. 62-
7135.0004) του ποσού των 170.376 € 
 
γ) Η επικύρωση της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
όπως   
πραγματοποιήθηκε ανωτέρω  
 
δ) Η ανάθεση της «Προμήθειας και εγκατάστασης απαραίτητου 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την ασφαλή και αυτόματη 
λειτουργία του σταθερού εξοπλισμού του ΚΔΑΥ Ρόδου» στην 
εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. η οποία εκτέλεσε και την προμήθεια του σταθερού 
εξοπλισμού του ΚΔΑΥ Ρόδου με συμβατικό αντάλλαγμα 130.500 € χωρίς 
το Φ.Π.Α. και χρόνο παράδοσης 45 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης.  
   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»          

κ. Χ. Χατζηευθυμίου, ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Α. Γιαννικουρής, οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μ.Δράκος, Ι. Περδίκης, Α. Παπουράς, Σ. 

Δράκος, Π. Τοκούζης και Ε. Παναή απουσίαζαν από τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης του θέματος.   

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την έγκριση της εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος 
χαρακτήρα. 
 
2. α) Την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της 
«Προμήθειας σταθερού εξοπλισμού για το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» 

 
β) Την έγκριση της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων & 
Υποδομών με τίτλο  «Προμήθεια και εγκατάσταση 
απαραίτητου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την ασφαλή 
και αυτόματη λειτουργία του σταθερού εξοπλισμού του 



ΚΔΑΥ Ρόδου» με προϋπολογισμό 130.500 € χωρίς το Φ.Π.Α. η 
οποία εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα με την. 174/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που 
νομιμοποιήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21178/07-04-2017 έγγραφο 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και έγινε εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου της σχετικής πίστωσης (Κ.Α. 62-
7135.0004) του ποσού των 170.376 € 

 
γ) Η επικύρωση της προσφυγής στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης όπως  πραγματοποιήθηκε ανωτέρω.  

 
δ) Η ανάθεση της «Προμήθειας και εγκατάστασης 
απαραίτητου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την ασφαλή 
και αυτόματη λειτουργία του σταθερού εξοπλισμού του 
ΚΔΑΥ Ρόδου» στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. η οποία εκτέλεσε 
και την προμήθεια του σταθερού εξοπλισμού του ΚΔΑΥ Ρόδου με 
συμβατικό αντάλλαγμα 130.500 € χωρίς το Φ.Π.Α. και χρόνο 
παράδοσης 45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  
 
 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


