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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  27/3/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 6/27-3-2018    Αριθ. Απόφασης: 284/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  27 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη  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. 2/18082/22.3.2018 
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   

27 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

   

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 32. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 
14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
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16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  6. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας (δικ/νος) 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

7.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 8. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 9. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 
(δικ/νη) 

5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ   

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ρόδου κ. Μιλτιάδης 
Παγκάς, η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασκληπιείου κα.Μαρία Παπαβασιλείου και 
ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καλυθιών κ.Μιχαήλ Καφετζής. 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ.Δράκος, απεχώρησε με την έναρξη της 
συνεδρίασης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α.Κωνσταντίνου και Γ.Σαρικάς, 
προσήλθαν στη συζήτησης του θέματος 4.1. και απεχώρησαν κατά τη 
συζήτηση του θέματος 4.3. 

  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ 
(38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

 

Θ Ε Μ Α 18.1: Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική και 
συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την διαχείριση, 
παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου καθώς και των 
δράσεων επικοινωνίας και προβολής του» για το έργο 
«Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό 
Περιβάλλον» και ακρωνύμιο «ACUA» που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
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INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» αρ. πρωτ. 
2/16143/2018 . 
 
Ο Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ. 2/18015/2018 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: 

 
Με την υπ’ αριθμ. 52/19-02-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
(ΑΔΑ:ΩΚ53Ω1Ρ-ΟΑΚ) εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του 
Δήμου Ρόδου με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 
Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο ACUA που 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, με 
εταίρους το Δήμο Ρόδου, το Δήμο Ηρακλείου, το Δήμο Λεμεσού, το 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙΚ) και το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). 
Στις 14-09-2017 η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ανακοίνωσε στο 
πλαίσιο της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος και σύμφωνα 
με την εισήγηση της ΚΓ/ΔΑ, την έγκριση χρηματοδότησης της πρότασης. 
 
Στις 29-09-2017 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου ενέκρινε την 
αποδοχή και υλοποίηση του έργου (Απόφαση 742/2017), απόφαση η οποία 
τροποποιήθηκε με την από 16-10-2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου (Απόφαση 827/2017 (ΑΔΑ:ΩΙΞΘΩ1Ρ-ΟΝ5) και στις 23 
Νοεμβρίου 2017 υπογράφτηκε η συμφωνία εταιρικής σχέσης.  
 
Στόχος του έργου ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas), 
είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό και με επίκεντρο την πολυκατοικία ή 
έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών, ενός συστήματος συγκέντρωσης των 
παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους (μερικής ή και ολικής) 
στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης. Στο 
κέντρο των δράσεων αυτών βρίσκονται τα συστήματα που αποτελούν την 
αιχμή του δόρατος στην τεχνολογία της κομποστοποίησης και είναι οι 
Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (AMK) ή Autonomous Composting 
Units (ACU). 
 
Στο πλαίσιο του έργου οι συμμετέχοντες φορείς θα αναλάβουν μεταξύ άλλων: 
α) την επιλογή των κατάλληλων και αντιπροσωπευτικών χώρων 
(πολυκατοικίες ή ομάδες πολυκατοικιών ή άλλων χώρων αστικού 
ενδιαφέροντος) εγκατάστασης των ΑΜΚ, και στους τρεις εμπλεκόμενους 
Δήμους, β) την εγκατάσταση των ΑΜΚ και τη λειτουργία τους, σε συνδυασμό 
με ένα αναλυτικό σύστημα διαλογής στην πηγή, που περιλαμβάνει το σύνολο 
των κλασμάτων των ΑΣΑ, δηλαδή και τα ανακυκλώσιμα (υλικά συσκευασίας) 
και τα γενικά (ότι δεν ανήκει στις άλλες δύο κατηγορίες), γ) τη πλήρη και 
αναλυτική περιβαλλοντική, οικονομική και τεχνολογική αξιολόγηση της 
διαδικασίας, ώστε να εκτιμηθεί το πραγματικό οικονομικό και περιβαλλοντικό 
όφελος και φυσικά, η τεχνολογική δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης και 
εφαρμογής του συστήματος στο σύνολο των Δήμων, και δ) τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων του έργου και την ανάπτυξη υλικού που θα επιτρέψει σε 
Δήμους / Περιφέρειες / Φορείς Διαχείρισης ΑΣΑ, να εφαρμόσουν αντίστοιχα 
προγράμματα, ταχύτερα και με επιτυχία (εντός και εκτός των Περιφερειών του 
Προγράμματος αλλά και των δύο χωρών). 
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Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει, ως Δικαιούχος 3, με τα παρακάτω παραδοτέα/ 
δράσεις ανά Πακέτο Εργασίας και συνολικό προϋπολογισμό ύψους  
200.000,00€: 
 
ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου, που αφορά τις ενέργειες διαχείρισης 
και παρακολούθησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου 
ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση, που αφορά τις ενέργειες δημοσιότητας, 
τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και την παραγωγή ενημερωτικού 
υλικού  
ΠΕ3: Καταγραφή, Ανάλυση, Εντοπισμός και Επιλογή Πολυκατοικιών / Χώρων 
Εγκατάστασης ΑΜΚ, που αφορά μια αναλυτική καταγραφή των 
χαρακτηριστικών των διαφορετικών συνοικιών (εργατική, αστική, εμπορική, 
υψηλής ή χαμηλής δόμησης, κ.α.), ώστε να επιλεχθούν κατάλληλες και 
αντιπροσωπευτικές περιοχές για την εγκατάσταση των ΑΜΚ, με έμφαση στην 
αντιπροσωπευτικότητα και τη διάθεση των πολιτών να συμμετέχουν σε μια 
τέτοια δράση (καλό είναι να υπάρχει μια πολυκατοικία / χώρος εγκατάστασης 
αστικού ενδιαφέροντος για διαφορετικούς τύπους συνοικιών). Τη δράση αυτή 
θα αναλάβει να υλοποιήσει για τον Δήμο Ρόδου ο επικεφαλής εταίρος του 
έργου, το ΤΕΙ Κρήτης με στοιχεία που θα δοθούν και από τον Δήμο. 
ΠΕ4: Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή. Με βάση το 
υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης / συλλογής των Αστικά Στερεά Απορρίμματα 
- ΑΣΑ του Δήμου Ρόδου, θα σχεδιασθεί ένα σύστημα Διαλογής στην Πηγή 
(ΔσΠ) για κάθε πολυκατοικία / χώρο εγκατάστασης που θα επιλεγεί για να 
συμμετέχει στην εφαρμογή του συστήματος ΔσΠ. Κύριος στόχος της δράσης ο 
διαχωρισμός, όχι μόνο των παραγόμενων βιο-αποβλήτων, αλλά και του 
συνόλου των κλασμάτων των ΑΣΑ. Στα πλαίσια του παρόντος Π.Ε. θα 
αποκτηθεί σχετικός εξοπλισμός ανάλογα τον χώρο εγκατάστασης. 
ΠΕ5: Απόκτηση, εγκατάσταση και Λειτουργία των ΑΜΚ. Αφορά την απόκτηση 
και τοποθέτηση των ΑΜΚ στις εγκαταστάσεις που θα επιλεχθούν. 
 
Οι υπηρεσίες Υποστήριξης στο Δήμο Ρόδου, σχετικά με το θέμα της διαχείρισης 

και επικοινωνίας της Πράξης με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και Ακρωνύμιο  «ACUA», 

αφορούν την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση των παρακάτω 

παραδοτέων: 

Παραδοτέο 1.3.2 Διαχείριση έργου 
Το παραδοτέο αφορά ουσιαστικά όλες τις απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης 

και παρακολούθησης της πράξης για την εξασφάλιση της ορθής και εντός 

χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της. Η παρακολούθηση της πορείας του 

έργου θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση όπου ο Δήμος Ρόδου θα πρέπει να 

αποστέλλει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα στοιχεία στον Κύριο Δικαιούχο που 

έχει και την τελική ευθύνη για τη σύνταξη και αποστολή της αναφοράς 

προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

Οι ανωτέρω παραχθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα του Αναδόχου θα 

κωδικοποιούνται σε Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς, για κάθε εξάμηνο 

αναφοράς.  Συνολικά θα παραδοθούν πέντε (5) εξαμηνιαίες εκθέσεις. 

Παραδοτέο 1.3.3 Τεχνικές Συναντήσεις 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθούν 3 Τεχνικές 

Συναντήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εταίρων και 

κατ’ ελάχιστον ο Υπεύθυνος Έργου και Οικονομικός Υπεύθυνος που θα έχουν 

οριστεί από τον κάθε εταίρο. Ο Δήμος Ρόδου θα αναλάβει τη διοργάνωση της 
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2ης Τεχνικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί κατά τον 3ο εξάμηνο 

υλοποίησης του έργου με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση για την πρόοδο 

του έργου, τα επόμενα βήματα, τυχόν προβλήματα και προτάσεις επίλυσης 

τους, τα επόμενα βήματα κλπ. 

Οι ανωτέρω παραχθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα θα κωδικοποιηθούν σε 

μια συγκεντρωτική – απολογιστική έκθεση ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση 

της συνάντησης.  

Παραδοτέο 2.3.1 Υλικό και Ενέργειες Δημοσιότητας 
Ο Δήμος Ρόδου, όπως και όλοι οι εταίροι θα συμβάλλουν στην παραγωγή του 

ενημερωτικού υλικού με την παροχή πληροφοριών και περιεχομένου σχετικού 

με των δράσεων τους.  

 

Παραδοτέο 2.3.2 Ημερίδα Αποτελεσμάτων έργου στην Ρόδο 

Ο Δήμος Ρόδου με τη λήξη του Έργου θα αναλάβει την διοργάνωση και 

υλοποίηση ημερίδας, για την προβολή και δημοσιοποίηση του έργου, των 

δράσεων και  των αποτελεσμάτων του, η οποία θα σηματοδοτήσει και τη λήξη 

του έργου. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στη 

διοργάνωση της Ημερίδας Αποτελεσμάτων που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο.  

Οι ανωτέρω παραχθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα του αναδόχου θα 

κωδικοποιηθούν σε μια συγκεντρωτική – απολογιστική έκθεση ένα (1) μήνα 

μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας. 

 

Το έργο ACUA είναι ένα σύνθετο έργο, το οποίο αφορά τη συνεργασία 5 
εταίρων από Ελλάδα και Κύπρο, απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία, ενώ η 
ιδιαιτερότητά του για τον Δήμο Ρόδου είναι ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
δεν αφορούν μόνο ενέργειες που θα λάβουν χώρα στον Δήμο Ρόδου, αλλά και 
σε 2 άλλες περιοχές εφαρμογής, με υποχρέωση περιοδικής επίσκεψης αλλά και 
διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης που εκφεύγουν από τις συνήθεις 
δραστηριότητες των στελεχών του και για τον λόγο αυτό αλώστε η παρούσα 
υπηρεσία είναι εγκεκριμένη στην κατηγορία εξωτερικοί συνεργάτες του 
τεχνικού δελτίου του έργου. 
 
Λόγω των εξειδικευμένων απαιτήσεων του έργου ACUA και λόγω της έλλειψης 
εμπειρίας των υπηρεσιών και των στελεχών του Δήμου oι παραπάνω υπηρεσίες 
ανατίθενται σε κάθε περίπτωση σε εξωτερικό συνεργάτη (CPV 79411000-8) ο 
οποίος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη ομάδα έργου με εμπειρία σε θέματα 
διαχείρισης και παρακολούθησης πράξεων στο πλαίσιο διασυνοριακών 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων με αντικείμενο τη διαχείριση οργανικών 
αποβλήτων καθώς και εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας 
επιστημονικού περιεχομένου συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση έργων με αντικείμενο τη διαχείριση οργανικών αποβλήτων.  
 
Αποτελεί πρακτική όλων των συμμετεχόντων εταίρων σε διακρατικά έργα και 
ευρωπαϊκά προγράμματα για αυτό άλλωστε και προβλέπεται στο Τεχνικό 
Δελτίο και τον προϋπολογισμό του έργου, έχει εγκριθεί από τη Διαχειριστική 
Αρχή του προγράμματος και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό 
Δελτίο Έργου και το έντυπο «Ανάλυση Παραδοτέων», αναλύεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Παραδοτέο  
Α/Μ 

Παραδ
οτέου 

Κόστος / 
Παραδοτ
έα  

Σύνολο 
Ενότητας 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

1.3.
2 

Διαχείριση έργου  (Τήρηση 
αρχείου φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου, 
Αναφορές Προόδου 
Οικονομικού και Φυσικού 
Αντικειμένου, Έγγραφα 
παρακολούθησης και 
προγραμματισμού έργου, 
Αιτήματα Τροποποίησης 
Έργου, Αιτήματα 
Επαλήθευσης Δαπανών, 
Αλληλογραφία, Πρακτικά 
Τεχνικών Συναντήσεων και 
Τηλεδιασκέψεων, Τελική 
Έκθεση Ολοκλήρωσης) 

1η Εξαμηνιαία 
έκθεση Αναφοράς 
του Αναδόχου 

2 
2.903,23 
€ 
 

14.516,13 
€ 

2η Εξαμηνιαία 
έκθεση Αναφοράς 
του Αναδόχου 

2 
2.903,23 
€ 
 

3η Εξαμηνιαία 
έκθεση Αναφοράς 
του Αναδόχου 

2 
2.903,23 
€ 
 

4η Εξαμηνιαία 
έκθεση Αναφοράς 
του Αναδόχου 

2 
2.903,22 
€ 
 

5η Εξαμηνιαία 
έκθεση Αναφοράς 
του Αναδόχου 

2 
2.903,22 
€ 
 

1.3.
3 

Τεχνικές Συναντήσεις  Συγκεντρωτική 
Έκθεση 
πεπραγμένων 2ης 
Τεχνικής 
Συνάντησης  

0,6 685,48 € 685,48 € 

2.3.
1 

Υλικό και ενέργειες 
δημοσιότητας επιστημονικού 
περιεχομένου  

5 Ηλεκτρονικά 
Ενημερωτικά Δελτία 
επιστημονικού 
περιεχομένου/ 4 
Άρθρα – 
δημοσιεύσεις 
επιστημονικού 
περιεχομένου κ.α 

2,0  
2.419,35 

€ 
2.419,35 € 

2.3.
2 

Ημερίδα αποτελεσμάτων 
έργου   

Συγκεντρωτική – 
απολογιστική 
έκθεση 
πεπραγμένων 
ημερίδας 
αποτελεσμάτων  

1,66 2.016,13€ 2.016,13 € 

 Σύνολο Προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ)  
19.637,09 

€ 
 

 
ΦΠΑ 24% 

 
4.712,91 

€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός ( με ΦΠΑ)  
24.350,00 

€ 

 
 

H υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παρ 1_9β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και 
θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με απόφαση 
Δημάρχου σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016. 
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Οι σχετικοί κωδικοί εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 
2018 για το παραδοτέο 1.3.2 είναι ΚΑ: 35-6142.0001 (Εγκεκριμένη 
πίστωση 15.000,00€) και για τα παραδοτέα 1.3.3, 2.3.1 και 2.3.2 είναι 
ΚΑ : 00-6431.0008 (Εγκεκριμένη πίστωση 5.350,00€). 
 
Ως μέλη της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης-Παραλαβής της υπηρεσίας  
προτείνονται οι, 
1. κ. Γεραβέλης Σπύρος με αναπληρώτρια την κα. Μιχαηλίδη Δέσποινα 
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου) 
2. κα. Ηλιοπούλου Γιούλη με αναπληρώτρια την κα. Σέντη Γεωργία 
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου) 
3. κα Κολεζακη Μαρία με αναπληρώτρια την κα Κακά Ευαγγελία (Δ/νση 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης) 
 
Με βάση τα προαναφερθέντα,  
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

 

α) Τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας για την Ανάθεση 

Υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου 

Ρόδου για την διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου 

καθώς και των δράσεων επικοινωνίας και προβολής του» (CPV 

79411000-8) για το έργο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 

Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο «ACUA» που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

INTERREG V_A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 δαπάνης 24.350,00 € 

(συμπ. ΦΠΑ 24%). Οι σχετικοί κωδικοί εξόδου του προϋπολογισμού του 

Δήμου για το έτος 2018 για το παραδοτέο 1.3.2 είναι ΚΑ: 35-6142.0001 

(Εγκεκριμένη πίστωση 15.000,00€) και για τα παραδοτέα 1.3.3, 2.3.1 

και 2.3.2 είναι ΚΑ : 00-6431.0008 (Εγκεκριμένη πίστωση 5.350,00€). H 

υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με 

το άρθρο 2 παρ 1_9β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα 

γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου 

σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016. 

 

β) Τον ορισμό Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης-Παραλαβής της υπηρεσίας 
αποτελούμενη από τους:  
1. κ. Γεραβέλη Σπύρο με αναπληρώτρια την κα. Μιχαηλίδη Δέσποινα 
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου) 
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2. κα. Ηλιοπούλου Γιούλη με αναπληρώτρια την κα. Σέντη Γεωργία 
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου) 
3. κα Κολεζάκη Μαρία με αναπληρώτρια την κα Κακά Ευαγγελία (Δ/νση 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης) 
 
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ.  Α. Παπουράς, Ι. Γιαννακάκης, Ε. 

Κασσανής  και ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. 

Κ. Πότσος  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. Εγκρίνει τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας για την 

Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική και συμβουλευτική 

υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για τη διαχείριση, παρακολούθηση 

και υλοποίηση του έργου καθώς και των δράσεων επικοινωνίας 

και προβολής του» (CPV 79411000-8) για το έργο «Συστήματα 

Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και 

ακρωνύμιο «ACUA» που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V_A 

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 δαπάνης 24.350,00 € (συμπ. ΦΠΑ 

24%). Οι σχετικοί κωδικοί εξόδου του προϋπολογισμού του 

Δήμου για το έτος 2018 για το παραδοτέο 1.3.2 είναι ΚΑ: 35-

6142.0001 (Εγκεκριμένη πίστωση 15.000,00€) και για τα 

παραδοτέα 1.3.3, 2.3.1 και 2.3.2 είναι ΚΑ : 00-6431.0008 

(Εγκεκριμένη πίστωση 5.350,00€). H υπηρεσία αποτελεί «δημόσια 

σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1_9β 

του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη 
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διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου 

σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016. 

2. Τον ορισμό Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης-Παραλαβής της 

υπηρεσίας αποτελούμενη από τους:  

• κ. Γεραβέλη Σπύρο με αναπληρώτρια την κα. Μιχαηλίδη 
Δέσποινα (Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου) 

• κα. Ηλιοπούλου Γιούλη με αναπληρώτρια την κα. Σέντη 
Γεωργία (Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου) 

• κα Κολεζάκη Μαρία με αναπληρώτρια την κα Κακά 
Ευαγγελία (Δ/νση Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


