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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: 285/2018 

 
 

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 συζήτηση 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 18.2: Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: Τεχνική και 
συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την 
διασφάλιση της ορθής διαχείρισης, παρακολούθησης υλοποίησης 
του έργου καθώς και των δράσεων επικοινωνίας και προβολής 
του έργου "Seasonal variation of waste as effect of 
tourism/Εποχιακή διακύµανση των απορριµµάτων ως συνέπεια 
του τουρισµού" και ακρωνύμιο «BLUEISLANDS» που 
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υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος 
INTERREG MED 2014-2020  αρ. πρωτ. 2/18016/2018 . 
 
Ο Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ. 2/18016/2018 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: 

 
Στις 29-10-2015 με το υπ. αριθμ 2/101947 έγγραφο του Δημάρχου 
Ρόδου δηλώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης του Δήμου Ρόδου με τίτλο «Seasonal variation of 
waste as effect of tourism/ Εποχιακή διακύµανση των 
απορριµµάτων ως συνέπεια του τουρισµού» και ακρωνύμιο 
BLUEISLANDS που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης 
πολυμερών προτάσεων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg-MED με 14 
εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Κροατία, την Ιταλία, την 
Μάλτα, την Γαλλία, την Ισπανία και το Βέλγιο. 
 
Στις 29-09-2016 η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Interreg-MED 
ανακοίνωσε την έγκριση χρηματοδότησης της πρότασης ενώ στις 15-
12-2016 και στις 28-12-2016 το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε με τις υπ’ 
αριθμ. 1020/2016 (ΑΔΑ 7Γ24Ω1Ρ-6ΕΧ) και υπ.αριθμ. 1067/2016 (ΑΔΑ 
ΩΖΔΟΩ1Ρ-Κ9Θ) αποφάσεις την αποδοχή συμμετοχής και υλοποίησης 
του έργου “Seasonal variation of waste as effect of tourism” –
BLUEISLANDS. 
 

Το έργο «Seasonal variation of waste as effect of tourism/Εποχιακή 
διακύµανση των απορριµµάτων ως συνέπεια του τουρισµού» με 
ακρωνύμιο «BLUEISLANDS/ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΝΗΣΟΙ» στοχεύει στο µετριασµό 
του προβλήµατος της εποχικότητας στην παραγωγή απορριµµάτων σε 
νησιά της Μεσογείου, που οφείλεται στην εποχικότητα του τουρισµού 
και την ακολουθεί. Το πρόβληµα αυτό είναι χρόνιο και γενικό στα νησιά, 
συµπεριλαµβανοµένης της Κρήτης, πλην όµως ποτέ µέχρι σήµερα δεν 
είχε προσεγγιστεί µε την απαιτούµενη µεθοδικότητα. Κατά την 
υλοποίηση του  έργου «BLUEISLANDS» θα εξεταστούν η ποσότητα και 
η σύνθεση των απορριµµάτων που παράγονται σε περίοδο ενός έτους σε 
εννέα (9) νησιά της Μεσογείου. Οι παράµετροι αυτές θα συσχετιστούν 
µε τον αριθµό των τουριστών ανά έτος και µε τη ρύπανση της 
παράκτιας ζώνης από στερεά απόβλητα. Παράλληλα, θα εξεταστούν και 
θα αξιολογηθούν οι εφαρµοζόµενες έως σήμερα µέθοδοι και πρακτικές 
διαχείρισης των απορριµµάτων στα νησιά αυτά. Τα αποτελέσµατα, που 
θα προκύψουν για τα εννέα νησιά συνολικά, θα συνδυαστούν και θα 
δηµιουργηθεί ένα «εργαλείο» πολυδιάστατο, το οποίο θα 
συµπεριλαµβάνει σχέδια δράσης, που θα δίνουν τη δυνατότητα 
αντιµετώπισης του κοινού προβλήµατος της εποχικότητας στην 
παραγωγή απορριµµάτων, εξαιτίας του τουρισµού, και θα εφαρµοστούν 
στα συµµετέχοντα νησιά. Τελικός σκοπός είναι το εξεταζόµενο 
πρόβληµα να µετατραπεί σε σύστηµα τροφοδότησης της ανάπτυξης 
κυκλικής οικονοµίας στα νησιά και µοχλός προώθησης του βιώσιµου 
τουρισµού στην περιοχή της Μεσογείου. 
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Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει, ως Δικαιούχος 1 με συνολικό 
προϋπολογισμό ύψους 224.684,40€.  
Το έργο BLUEISLANDS είναι ένα σύνθετο έργο, το οποίο αφορά τη 
συνεργασία 14 εταίρων από χώρες της Μεσογείου, απαιτεί ιδιαίτερη 
τεχνογνωσία, με πλήρη γνώση του Συστήματος Διαχείρισης του 
Προγράμματος Interreg-Med, 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 στις άλλες 
περιοχές εφαρμογής, με υποχρέωση περιοδικής επίσκεψης αλλά και 
διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης που εκφεύγουν από τις 
συνήθεις δραστηριότητες των στελεχών του ενώ αφετέρου ο Δήμος 
Ρόδου δεν έχει συμμετάσχει παλαιότερα σε Έργο του Προγράμματος 
INTERREG-MED εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης αυτού. 
 
Λόγω των εξειδικευμένων απαιτήσεων του έργου “BlueIslands” και 
λόγω της έλλειψης εμπειρίας των υπηρεσιών και των στελεχών του 
Δήμου η υπηρεσία ανατίθεται σε κάθε περίπτωση σε εξωτερικό 
συνεργάτη (CPV 79400000-8) ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα 
έργου με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης πράξεων 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων με αντικείμενο την 
ανακύκλωση-διαχείριση αποβλήτων καθώς και εμπειρία σε δράσεις 
επικοινωνίας και δημοσιότητας επιστημονικού περιεχομένου 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων (Interreg-
Med) με αντικείμενο την ανακύκλωση-διαχείριση αποβλήτων και να 
γνωρίζει Συστήματος Διαχείρισης του Προγράμματος Interreg-Med. 
Αποτελεί πρακτική όλων των συμμετεχόντων εταίρων σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα για αυτό άλλωστε και προβλέπεται στο Τεχνικό Δελτίο και 
τον προϋπολογισμό του έργου, έχει εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή 
του προγράμματος στην κατηγορία εξωτερικοί συνεργάτες και αποτελεί 
επιλέξιμη δαπάνη.  
 
Στην παρούσα ανάθεση υπηρεσίας θα υλοποιηθούν τα παραδοτέα 1.4.1 
καθώς και τα 2.3.6, 2.4.1, 2.9.1, 2.10.1 του προγράμματος με τον 
χρόνο της σύμβασης να έχει διάρκεια έως την λήξη του προγράμματος 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την 
υλοποίηση του έργου μετά από οδηγίες της ομάδας έργου της 
Αναθέτουσας Αρχής ή και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο, το partnership agreement 
και το subsidy contract του έργου καθώς και τον οδηγό υλοποίησης του 
προγράμματος MED. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
Τεχνικό Δελτίο του Έργου και το έντυπο «Ανάλυση Παραδοτέων», 
αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Μ 

Παραδο

τέου 

Κόστος/Παραδοτ

έο 

Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ (24%) Συνολική 

Δαπάνη 

1.4.1 Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη 

του δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της 

10,0 1x10.000,00€=10.

000,00€ 

10.000,00€ 

(Δέκα 

2.400,00€ 

(Δύο χιλιάδες 

12.400,00€ 

(Δώδεκα χιλιάδες 
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ορθής διαχείρισης, παρακολούθησης, 

υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου 

Interreg Med Blueislands 

(παρακολούθηση φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου, προετοιμασία 

αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών και 

τροποποίησης, επικοινωνία με εταίρους 

και Joint Secretariat, Ενημέρωση του 

Εθνικού Σημείου Επαφής, τήρηση 

ηλεκτρονικού αρχείου και διαχείριση 

του πληροφοριακού συστήματος 

SYNERGIE CTE, σύνταξη εξαμηνιαίων 

εκθέσεων προόδου κ.α)  

 χιλιάδες 

ευρώ) 

τετρακόσια 

ευρώ) 

τετρακόσια ευρώ) 

2.3.6,  

2.4.1,  

2.9.1, 

2.10.1 

Υποστήριξη για την υλοποίηση των 

δράσεων ενημέρωσης και προβολής του 

έργου Interreg Med Blueislands 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

4x1.800,00€ = 

7.200,00€ 

7.200,00€ 

(Εφτά 

χιλιάδες 

διακόσια 

ευρώ) 

1.728,00€ 

(Χίλια 

εφτακόσια 

είκοσι οκτώ 

ευρώ) 

8.928,00€ (Οκτώ 

χιλιάδες 

εννιακόσια είκοσι 

οκτώ ευρώ) 

Σύνολο   17.200,00€ 

(Δεκαεπτά 

χιλιάδες 

διακόσια 

ευρώ) 

4.128,00€ 

(Τέσσερις 

χιλιάδες εκατό 

είκοσι οκτώ 

ευρώ) 

21.328,00€ 

(Είκοσι μια 

χιλιάδες τρακόσια 

είκοσι οκτώ 

ευρώ) 

  

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. 
Οι σχετικοί κωδικοί εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 
2018 για το παραδοτέο 1.4.1 είναι Κ.Α 20-6142.0001 (Εγκεκριμένη 
πίστωση 12.600,00€) και για τα παραδοτέα 2.3.6, 2.4.1, 2.9.1, 2.10.1 
είναι Κ.Α 00-6431.0007 (Εγκεκριμένη πίστωση 9.000,00€). 
 
Ως μέλη της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης-Παραλαβής της υπηρεσίας  
προτείνονται οι, 
1. κ. Μάτσης Παναγιώτης με αναπληρωτή τον κ. Αλαφάκη Γιάννη 
(Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) 
2. κ. Ανθούλας Κυριάκος με αναπληρωτή τον κ. Γιάννακα Επαμεινώνδα 
(Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) 
3. κα Μωραϊτου Παρασκευή με αναπληρώτρια την κα Αρνά Έφη (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 (CPV 79400000-8) 

για το έργο «Seasonal variation of waste as effect of tourism/ Εποχιακή 
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διακύµανση των απορριµµάτων ως συνέπεια του τουρισµού και 

ακρωνύμιο «BLUEISLANDS» που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG MED 

2014-2020 δαπάνης 21.328,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%). Οι σχετικοί κωδικοί 

εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 για το 

παραδοτέο 1.4.1 είναι Κ.Α 20-6142.0001 (Εγκεκριμένη πίστωση 

12.600,00€) και για τα παραδοτέα 2.3.6, 2.4.1, 2.9.1, 2.10.1 είναι Κ.Α 

00-6431.0007 (Εγκεκριμένη πίστωση 9.000,00€). 

 

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. Μάτση Παναγιώτη με αναπληρωτή τον κ. Αλαφάκη Γιάννη (Δ/νση 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) 
2. κ. Ανθούλα Κυριάκο με αναπληρωτή τον κ. Γιάννακα Επαμεινώνδα 
(Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) 
3. κα Μωραϊτου Παρασκευή με αναπληρώτρια την κα Αρνά Έφη (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 την διαχείριση, παρακολούθηση 

και υλοποίηση του έργου καθώς και των δράσεων επικοινωνίας 

και προβολής (CPV 79400000-8) για το έργο «Seasonal variation 

of waste as effect of tourism/ Εποχιακή διακύµανση των 
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απορριµµάτων ως συνέπεια του τουρισµού και ακρωνύμιο 

«BLUEISLANDS» που υλοποιείται στο πλαίσιο του υλοποιείται στο 

πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG MED 2014-

2020 δαπάνης 21.328,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%). Οι σχετικοί κωδικοί 

εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 για το 

παραδοτέο 1.4.1 είναι Κ.Α 20-6142.0001 (Εγκεκριμένη πίστωση 

12.600,00€) και για τα παραδοτέα 2.3.6, 2.4.1, 2.9.1, 2.10.1 

είναι Κ.Α 00-6431.0007 (Εγκεκριμένη πίστωση 9.000,00€). 

 

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. 
 

2. Τον ορισμό Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης-Παραλαβής της 
Υπηρεσίας αποτελούμενη από τους:  

• κ. Μάτση Παναγιώτη με αναπληρωτή τον κ. Αλαφάκη 
Γιάννη (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) 

• κ. Ανθούλα Κυριάκο με αναπληρωτή τον κ. Γιάννακα 
Επαμεινώνδα (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) 

• κα Μωραϊτου Παρασκευή με αναπληρώτρια την κα Αρνά 
Έφη (Δ/νση Προγραμματισμού και Οργάνωσης) 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


