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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  26/4/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/26-4-2018    Αριθ. Απόφασης: 325 /2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  26η Απριλίου 2018 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. 
2/23953/20.4.2018 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 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

30.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 31.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  32.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 35. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 39.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

41.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ψίνθου 
κ.κ.Καρίκης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Παστίδας Σ.Πάττας. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα 
ένας  (41), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μιχ.Δράκος και Μ.Καραγιάννη 
αποχώρησαν μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α  1.2: Ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το σχεδιασμό, 
έναρξη και παραγωγική λειτουργία ενεργειακής κοινότητας 
στη Ρόδο» αρ.πρωτ. 2/25374                   
 
Ο Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ.2/25374/2018 εισήγηση, η οποία έχει ως 
εξής:    
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Με βάση τον Ν. 4513/18 (ΦΕΚ 9/23.01.2018 τεύχος Ά) «Ενεργειακές 
Κοινότητες και άλλες διατάξεις» μια νέα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
προοπτική ανοίγεται για κάθε ΟΤΑ μέσω της ίδρυσης της πρώτης 
ενεργειακής κοινότητας στην περιφερειακή τους ενότητα. 

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 «Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) 
είναι αστικός συνεταιρισµός αποκλειστικού σκοπού µε στόχο την προώθηση 
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον 
ενεργειακό τοµέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την 
προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, 
ιδιοκατανάλωση, διανοµή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της 
ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους, καθώς και 
τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο, µέσω της δραστηριοποίησης στους τοµείς των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισµού 
και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης 
ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιµων µμεταφορών, 
της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανοµής και προμήθειας 
ενέργειας». 

 

Μέσω της ίδρυσης της πρώτης ενεργειακής κοινότητας, ο Δήμος Ρόδου: 
1. Θα προχωρήσει στο σχεδιασμό νέων, καινοτόμων έργων, 

αξιοποιώντας τα προνόμια και τις ευκαιρίες που περιγράφονται στη 
Νομοθεσία. Για παράδειγμα, θα μπορεί να προμηθευτεί οχήματα 
φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία θα διατεθούν για την 
διευκόλυνση στις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων. 

2. Θα αναλάβει πρωτοποριακό και πρωταγωνιστικό ρόλο, προκειμένου 
να εξοικονομηθεί ενέργεια και κόστος μέσα από τη διαχείριση της 
ζήτησης δημοτικών και δημόσιων κτηρίων, ζήτηση που μπορεί να 
καλυφθεί από ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

3. Θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ενεργειακές υπηρεσίες για την 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων. 

 
 
 
 
Προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος στην δημιουργία και λειτουργία της 
πρώτης ενεργειακής κοινότητας, χρειάζεται να υποβοηθηθούν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες μας στις ακόλουθες ενέργειες:  
 

1. Συλλογή δεδομένων πραγματικών καταναλώσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας σε διάφορα κτήρια του Δήμου, καθώς και συλλογή 
δεδομένων για τις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από υφιστάμενους σταθμούς ΑΠΕ. 

2. Ανάλυση ενεργειακών δεδομένων, διαμόρφωση ενεργειακών 
ισοζυγίων, υπολογισμός ενεργειακών δεικτών. 

3. Αποτύπωση εξωτερικού περιβάλλοντος για την αποτελεσματική 
ανάπτυξη Ενεργειακής Κοινότητας στη Ρόδο. 
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4. Πρόταση για το στρατηγικό πλαίσιο και τη φιλοσοφία 
δραστηριοποίησης της ενεργειακής κοινότητας, που θα περιλαμβάνει 
προτάσεις για επιχειρησιακές δράσεις για τις οποίες θα 
πραγματοποιηθεί τεχνοοικονομική περιγραφή και αξιολόγηση. 

5. Σχέδιο δραστηριοποίησης με προμελετημένες και κοστολογημένες 
δράσεις, οι οποίες θα προτεραιοποιηθούν και θα πραγματοποιηθεί 
μελέτη επαρκούς χρηματοδότησης για τις προτεινόμενες δράσεις από 
σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

6. Δημιουργία τριετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου 
λειτουργίας το οποίο θα καταλήγει σε μελέτες σκοπιμότητας 
δράσεων με στόχο την βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία της. 

7. Υποστήριξη στην σύνταξη του καταστατικού και στη συλλογή των 
απαραίτητων εγγράφων για την σύσταση της ενεργειακής 
κοινότητας. 

8. Υποστήριξη στην εγγραφή της ενεργειακής κοινότητας στο μητρώο 
ενεργειακών κοινοτήτων. 

 

Oι όροι και οι προϋποθέσεις για την σύσταση και λειτουργία της 
ενεργειακής κοινότητας είναι ιδιαίτεροι και ως νέος θεσμός κρίνεται 
αναγκαία η απόκτηση τεχνογνωσίας των στελεχών μας σε αυτό, από τη 
συνεργασία μας με κάποιο εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στις 
20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Το τελικό ποσό 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε 24.800 ευρώ. 

 

Ο σχετικός κωδικός εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 
2018 είναι ο ΚΑ: 70-6142.0008 με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών για το σχεδιασμό, έναρξη και παραγωγική λειτουργία 
ενεργειακής κοινότητας στην Ρόδο», προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 
ευρώ. 

 

Το παραπάνω κόστος αναλύεται ως εξής: 
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Α/Α Είδος Υπηρεσίας 

Ανθρω

πομήνε

ς 

Ποσό ανά 

ανθρωπομήν

α 

Χωρίς ΦΠΑ 

Ποσό ανά 

ανθρωπομήνα 

Με ΦΠΑ 

Σύνολο 

(€) 

Χωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

(€) 

με ΦΠΑ 

1 1. Συλλογή δεδομένων 
πραγματικών καταναλώσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας σε 
διάφορα κτήρια του Δήμου, 
καθώς και συλλογή δεδομένων 
για τις δυνατότητες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από 
υφιστάμενους σταθμούς ΑΠΕ. 
2. Ανάλυση ενεργειακών 
δεδομένων, διαμόρφωση 
ενεργειακών ισοζυγίων, 
υπολογισμός ενεργειακών 
δεικτών. 
3. Αποτύπωση εξωτερικού 
περιβάλλοντος για την 
αποτελεσματική ανάπτυξη 
Ενεργειακής Κοινότητας στη 
Ρόδο. 
4. Πρόταση για το 
στρατηγικό πλαίσιο και τη 
φιλοσοφία δραστηριοποίησης 
της ενεργειακής κοινότητας, 
που θα περιλαμβάνει προτάσεις 
για επιχειρησιακές δράσεις για 
τις οποίες θα πραγματοποιηθεί 
τεχνοοικονομική περιγραφή και 
αξιολόγηση. 

6 1666,67 2066,67 10.000 12.400 

2 1. Σχέδιο 
δραστηριοποίησης με 
προμελετημένες και 
κοστολογημένες δράσεις, οι 
οποίες θα προτεραιοποιηθούν 
και θα πραγματοποιηθεί μελέτη 
επαρκούς χρηματοδότησης για 
τις προτεινόμενες δράσεις από 
σύγχρονα χρηματοδοτικά 
εργαλεία. 
2. Δημιουργία τριετούς 
στρατηγικού και επιχειρησιακού 
σχεδίου λειτουργίας το οποίο 
θα καταλήγει σε μελέτες 
σκοπιμότητας δράσεων με 
στόχο την βιώσιμη και 
αποδοτική λειτουργία της. 
3. Υποστήριξη στην 
σύνταξη του καταστατικού και 
στη συλλογή των απαραίτητων 
εγγράφων για την σύσταση της 
ενεργειακής κοινότητας, στην 
οποία δύναται να συμμετέχει ο 
Δήμος Ρόδου, σύμφωνα με το 
άρθρο 2, εδάφιο1γ του εν 
λόγω νόμου. 
4. Υποστήριξη στην 
εγγραφή της ενεργειακής 
κοινότητας στο μητρώο 
ενεργειακών κοινοτήτων. 

6 1666,67 2066,67 10.000 12.400 
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Τα Παραδοτέα που θα περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία περιγράφονται στον παρακάτω 

Πίνακα:  

 

Α/Α Τίτλος Παραδοτέου Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 

1 
Αποτίμηση Περιβάλλοντος για την Ανάπτυξη 

Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ρόδο 
τεμ. 1 

2 
Τριετής Στρατηγικός και Επιχειρησιακός 

Σχεδιασμός της 1
ης

 Εκοίν. Στη Ρόδο 
τεμ. 1 

3 
Υποστήριξη στην Σύσταση & Λειτουργία της 1

ης
 

Εκοίν. Στη Ρόδο 
τεμ. 1 

 

Ειδικότερα τα Παραδοτέα περιλαμβάνουν:  

• Παραδοτέο 1:  
o Συλλογή δεδομένων πραγματικών καταναλώσεων ηλεκτρικής 

ενέργειας σε διάφορα κτήρια του Δήμου, καθώς και συλλογή 
δεδομένων για τις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
υφιστάμενους σταθμούς ΑΠΕ. 

o Ανάλυση ενεργειακών δεδομένων, διαμόρφωση ενεργειακών 
ισοζυγίων, υπολογισμός ενεργειακών δεικτών. 

o Αποτύπωση εξωτερικού περιβάλλοντος για την αποτελεσματική 
ανάπτυξη Ενεργειακής Κοινότητας στη Ρόδο. 

• Παραδοτέο 2:  
o Πρόταση για το στρατηγικό πλαίσιο και τη φιλοσοφία 

δραστηριοποίησης της ενεργειακής κοινότητας, που θα περιλαμβάνει 
προτάσεις για επιχειρησιακές δράσεις για τις οποίες θα 
πραγματοποιηθεί τεχνοοικονομική περιγραφή και αξιολόγηση. 

o Σχέδιο δραστηριοποίησης με προμελετημένες και κοστολογημένες 
δράσεις, οι οποίες θα προτεραιοποιηθούν και θα πραγματοποιηθεί 
μελέτη επαρκούς χρηματοδότησης για τις προτεινόμενες δράσεις από 
σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

o Δημιουργία τριετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου 
λειτουργίας το οποίο θα καταλήγει σε μελέτες σκοπιμότητας δράσεων 
με στόχο την βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία της. 

• Παραδοτέο 3:  
o Υποστήριξη στην σύνταξη του καταστατικού και στη συλλογή των 

απαραίτητων εγγράφων για την σύσταση της ενεργειακής κοινότητας, 
στην οποία δύναται να συμμετέχει ο Δήμος Ρόδου, σύμφωνα με το 
άρθρο 2, εδάφιο1γ του εν λόγω νόμου. 

o Υποστήριξη στην εγγραφή της ενεργειακής κοινότητας στο μητρώο 
ενεργειακών κοινοτήτων. 

 

 

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών εκτιμάται σε 6 μήνες.  

 

ΔΡΑΣΕΙΣ \ ΜΗΝΑΣ 1 2 3 4 5 6 

Δράση 1 - Συλλογή Δεδομένων και Αποτίμηση 

Περιβάλλοντος Δήμου Ρόδου 
      

ΣΥΝΟΛΟ 12 1666,67 2066,67 20.000 24.800 
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Δράση 2 - Υποστήριξη στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του 

Δήμου Ρόδου για την δημιουργία της Εκοίν. 
      

Δράση 3 – Υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στην συλλογή 

των απαραίτητων εγγράφων για την δημιουργία της 

Εκοίν.: 

      

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ   Π1 Π2  Π3 

 
Η εν λόγω υπηρεσία θα προκηρυχθεί με κωδικό CPV 79415200-8: 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού καθώς αφορά τον 
σχεδιασμό των δράσεων του Δήμου Ρόδου για την δημιουργία της 
Ενεργειακής Κοινότητας στην Ρόδο.  
 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:  

 
1) Τον τρόπο εκτέλεσης της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών για το σχεδιασμό, έναρξη και παραγωγική 
λειτουργία ενεργειακής κοινότητας στη Ρόδο» με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με το αρ. 118 
του Ν.4412/2016, με κωδικό CPV 79415200-8, δεδομένου ότι:  
α) η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1.9.β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147Α/08-08-2016) και 

β) η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση με 20.000,00 € (χωρίς 
ΦΠΑ). 

 
 

2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου να προβεί στην υλοποίηση 
όλων των απαραίτητων ενεργειών. 

 
 
3) Τον ορισμό Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής της υπηρεσίας 

αποτελούμενη από τους:  

1. ……………………………………………, με αναπληρωτή/τρια 
……………………………………………,  

2. ……………………………………………, με αναπληρωτή/τρια 
……………………………………………,  

3. ……………………………………………, με αναπληρωτή/τρια 
……………………………………………,  

 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος,   
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αικ.Μπιλλιά, Ε.Ατσίδη, Στ.Σαρρή, 
Στ.Δράκος, Ε.Κασσανής, Ι.Περδίκης και ο Αντιπρόεδρος 
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κ.Στ.Στάγκας, 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    Ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το σχεδιασμό, έναρξη και 
παραγωγική λειτουργία ενεργειακής κοινότητας στη Ρόδο» με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα 
με το αρ. 118 του Ν.4412/2016, με κωδικό CPV 79415200-8, 
δεδομένου ότι:  

 
α) η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1.9.β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147Α/08-08-2016) και 

β) η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση με 20.000,00 € (χωρίς 
ΦΠΑ). 

 
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ρόδου να προβεί στην υλοποίηση όλων των 

απαραίτητων ενεργειών. 
 
3.Τον ορισμό Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής της υπηρεσίας 

αποτελούμενη από τους κάτωθι: 
 
Τακτικά Μέλη: 

• Βασιλώττος Κων/νος – Μόνιμος Υπάλληλος Δ.Ρ. 
• Διακολιός Βασίλειος- Μόνιμος Υπάλληλος Δ.Ρ. 
• Σταματιάδης Ποθητός-Μόνιμος Υπάλληλος Δ.Ρ. 

Αναπληρωματικά Μέλη 
• Περράκης Γεώργιος – Μόνιμος Υπάλληλος Δ.Ρ. 
• Γεωργιάδης Εμμανουήλ – ΙΔΑΧ 
• Γεραβέλης Σπυρίδων – ΙΔΑΧ  

 

                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                             

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 

 

 


