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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  25/5/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017    Αριθ. Απόφασης: 366/2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25 Μαϊου 2017 ημέρα Πέμπτη  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. 
2/37228/19.5.2017 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» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
 
Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος  και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
 

Θ Ε Μ Α 3.6: Έγκριση προμήθειας υπόγειων σάκων 
απορριμμάτων MOLOK για τη Δ.Ε Ρόδου. 
αρ.πρωτ.2/36143/2017. 
 
 



 

 Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου 
θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ.2/
Δ/νσης Οικονομικών 

Παρακαλούμε όπως

προμήθειας υπόγειων σάκων απορριμμάτων 

Ρόδου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δ

αποκλειστικότητας. 

για την «προμήθεια υπόγειων σάκων 

(κωδ.20/6634.0003), έτους 2017 και για ποσό 12.070 ευρώ άνευ φπα με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ΔΣ λόγω αποκλειστικότητας».

 
Στη Ρόδο στις 16 Μαΐου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του 
Τμήματος Προμηθειών συνεδρίασε η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών 
προμηθειών η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 απόφαση της ΟΕ και η 
οποία απαρτίζεται από τους: 
 
1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρο

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών
3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών
 
     Το Τμήμα Προμηθειών δέχθηκε αίτηση για την 
υπόγειων κάδων απορριμμάτων 
του Δήμου μας.  
 
Ο Δήμος Ρόδου τα προηγούμενα έτη τοποθέτησε σε διάφορα σημεία της 

πόλης της Ρόδου υπόγειους κάδους για την υπόγεια συλλογή 
απορριμμάτων. Οι υπόγειοι αυτοί κάδοι απ
πλαστικό περίβλημα και εσωτερικό σάκο ανύψωσης. Με τη χρόνια χρήση 
τους πολλοί εσωτερικοί σάκοι έχουν φθαρεί, άλλοι έχουν υποστεί 
βανδαλισμούς, ενώ και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις εκδηλώθηκε 
πυρκαγιά, προφανώς από φλεγόμενο απόρρι
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη προμήθειας νέων εσωτερικών σάκων καθώς 
και εξαρτημάτων για την επισκευή τους. Επειδή οι σάκοι αυτοί προέρχονται 
από τη φιλανδικοί εταιρεία 

την εταιρεία Μ.Ε.Γ. ΛΙΒΑΝ
επειδή δεν υπάρχουν στο ελεύθερο εμπόριο άλλοι όμοιοι εσωτερικοί σάκοι 
ανύψωσης, η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το ΔΣ, λόγω 
αποκλειστικότητας. 
 
 
 
 

 Το Τμήμα Προμηθειών και αρμόδια επιτροπή έλαβαν υπόψη 

Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα 
του Σώματος την αρ.πρωτ.2/36143/2017 εισήγηση 

Δ/νσης Οικονομικών , οποία έχει ως εξής: 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της συνημμένης 

προμήθειας υπόγειων σάκων απορριμμάτων MOLOK 

Ρόδου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
«προμήθεια υπόγειων σάκων MOLOK για τη δε Ρόδου 

(κωδ.20/6634.0003), έτους 2017 και για ποσό 12.070 ευρώ άνευ φπα με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ΔΣ λόγω αποκλειστικότητας».

Στη Ρόδο στις 16 Μαΐου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του 
Τμήματος Προμηθειών συνεδρίασε η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών 
προμηθειών η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 απόφαση της ΟΕ και η 
οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών.

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών
3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών

Το Τμήμα Προμηθειών δέχθηκε αίτηση για την προμήθεια σάκων 
υπόγειων κάδων απορριμμάτων MOLOK, από τη Δνση Καθαριότητας 

Ο Δήμος Ρόδου τα προηγούμενα έτη τοποθέτησε σε διάφορα σημεία της 

πόλης της Ρόδου υπόγειους κάδους για την υπόγεια συλλογή 
απορριμμάτων. Οι υπόγειοι αυτοί κάδοι αποτελούνται από εξωτερικό 
πλαστικό περίβλημα και εσωτερικό σάκο ανύψωσης. Με τη χρόνια χρήση 
τους πολλοί εσωτερικοί σάκοι έχουν φθαρεί, άλλοι έχουν υποστεί 
βανδαλισμούς, ενώ και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις εκδηλώθηκε 
πυρκαγιά, προφανώς από φλεγόμενο απόρριμμα. Μετά τα ανωτέρω 
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη προμήθειας νέων εσωτερικών σάκων καθώς 
και εξαρτημάτων για την επισκευή τους. Επειδή οι σάκοι αυτοί προέρχονται 
από τη φιλανδικοί εταιρεία MOLOK με μοναδικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα 

την εταιρεία Μ.Ε.Γ. ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ(ECONORD CONSULTING
επειδή δεν υπάρχουν στο ελεύθερο εμπόριο άλλοι όμοιοι εσωτερικοί σάκοι 
ανύψωσης, η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το ΔΣ, λόγω 

Το Τμήμα Προμηθειών και αρμόδια επιτροπή έλαβαν υπόψη τους:
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εισηγούμενος το θέμα 
/2017 εισήγηση της 

ροβείτε στην έγκριση της συνημμένης 

 για τη ΔΕ 

Ρόδου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το ΔΣ, λόγω 

για τη δε Ρόδου 

(κωδ.20/6634.0003), έτους 2017 και για ποσό 12.070 ευρώ άνευ φπα με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ΔΣ λόγω αποκλειστικότητας».  

 

Στη Ρόδο στις 16 Μαΐου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του 
Τμήματος Προμηθειών συνεδρίασε η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών 
προμηθειών η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 απόφαση της ΟΕ και η 

ς), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 
3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προμήθεια σάκων 
, από τη Δνση Καθαριότητας 

Ο Δήμος Ρόδου τα προηγούμενα έτη τοποθέτησε σε διάφορα σημεία της 

πόλης της Ρόδου υπόγειους κάδους για την υπόγεια συλλογή 
οτελούνται από εξωτερικό 

πλαστικό περίβλημα και εσωτερικό σάκο ανύψωσης. Με τη χρόνια χρήση 
τους πολλοί εσωτερικοί σάκοι έχουν φθαρεί, άλλοι έχουν υποστεί 
βανδαλισμούς, ενώ και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις εκδηλώθηκε 

μμα. Μετά τα ανωτέρω 
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη προμήθειας νέων εσωτερικών σάκων καθώς 
και εξαρτημάτων για την επισκευή τους. Επειδή οι σάκοι αυτοί προέρχονται 

με μοναδικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα 

CONSULTING) και 
επειδή δεν υπάρχουν στο ελεύθερο εμπόριο άλλοι όμοιοι εσωτερικοί σάκοι 
ανύψωσης, η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το ΔΣ, λόγω 

τους: 
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• Την ανάληψη υποχρέωσης στον κωδικό 20/6634.0003 σαν 

προμήθεια σάκων υπόγειων κάδων για τη δε Ρόδου. 

• Τη βεβαίωση της εταιρείας Μ.Ε.Γ. ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ(ECONORD 

CONSULTING) ότι είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας των ανωτέρω 

σάκων στην Ελλάδα. 

• Την οικονομική προσφορά της εταιρείας Μ.Ε.Γ. ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ(ECONORD CONSULTING), η οποία δεν υπερβαίνει το αναληφθέν 

ποσό του προϋπολογισμού. 

• Τον προϋπολογισμό και την τεχνική περιγραφή της προμήθειας που 

κατάρτισε η Δνση Καθαριότητας και ανακύκλωσης. 

• Την έρευνα που έκανε η Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που 

πιστοποιεί την αλήθεια της βεβαίωσης της ανωτέρω εταιρείας, ότι 

αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο των σάκων. 

• Τις ιδιαίτερα πιεστικές ανάγκες προμήθειας των υπόγειων σάκων, 

λόγω της τουριστικής σαιζόν που έπεται. 

• Το γεγονός ότι το 2014 η τιμή των εν λόγω σάκων ήταν 850 

ευρώ άνευ φπα από την τότε αποκλειστική αντιπρόσωπο 

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ στη σύμβαση με αριθμό 2/118773/31-

10-2014. 

 

 
Έτσι, αφού η επιτροπή έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω, 

προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
 

1. Να εγκρίνει την προμήθεια υπόγειων σάκων απορριμμάτων MOLOK 
από την εταιρεία Μ.Ε.Γ. ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ(ECONORD 
CONSULTING) με δνση τη Λ. Συγγρού 19 στην Αθήνα και 
ΑΦΜ: 099457420, αναλυτικά ως κάτωθι: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
τεμάχια 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

 

1 Σάκος πλήρες με στεφάνι,  5,00 κ.μ. 9 840,00 7.560,00 

2 Σάκος πλήρες με στεφάνι , 3,00 κ.μ. 4 680,00 2.720,00 

3 Κλείστρο (δαγκάνα) πλήρες  16 50,00 800,00 

4 Σχοινί κλεισίματος  16 25,00 400,00 

5 
Οδηγός σχοινιού 1000 mm + κάτω 
θηλιά   

10 59 590,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 12.070,00 

ΦΠΑ 24% 2.896,80 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.966,80 
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2. Να υπογραφεί σύμβαση με την ανωτέρω εταιρεία. 
3. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν εξολοκλήρου το μειοδότη, ο οποίος 

είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προϊόντα σε χώρους που θα 
υποδείξει ο Δήμος και η Δνση Καθαριότητας. 

4. Ο κωδικός του προυπολογισμού που θα επιβαρυνθεί είναι ο 
20/6634.0003 με το ανωτέρω ποσό. 

5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2017, αλλά η 
παράδοση της προμήθειας θα περατωθεί μέσα σε 20 ημέρες 
από την έγγραφη ή με άλλο τρόπο εντολή παράδοσης της 
Δνσης Καθαριότητας στον προμηθευτή. 

6. Ο μειοδότης θα παραδώσει στο Δήμο εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της προμήθειας ύψους 5% της αξίας άνευ φπα. 
 

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

 
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, 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ε.Ατσίδη, Σ.Σαρρή-Υψηλάντη, 
Ε.Κασσανής, Ι.Γιαννακάκης και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
 Εγκρίνει την προμήθεια υπόγειων σάκων MOLOK για τη 
Δ.Ε.Ρόδου  με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο στην 
εταιρεία MOLOK  λόγω αποκλειστικότητας( μοναδικός αντιπρόσωπος 
στην Ελλάδα εσωτερικών σάκων ανύψωσης η εταιρεία Μ.Ε.Γ. 
ΛΙΒΑΝΙΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε ECONORD CONSULTING), για το ποσό  
12.070€ άνευ ΦΠΑ. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


