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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 22
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 07
ης

 Ιουνίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης  418/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 02
ο
  

 Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στα πλαίσια κατάρτισης φακέλου της Πράξης «Δράσεις 

ηλεκτροκίνησης Δήμου Ρόδου» για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή συλλογή 

Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» - Άξονας 

Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του χρηματοδοτικού Προγράμματος: Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (α/α εισήγησης 1029/07-06-2021 Δ/νση Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης). 

Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα 07
η
 Ιουνίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/27019/07-06-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 
Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του 

Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

    Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 1. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

2.  Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος    

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος    

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα .  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  
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9. Διακοσταματίου Σάββας  

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για δύο (02) θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέματα, σύμφωνα με την αρ. 1029/07-06-2021 

εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου 

Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στα πλαίσια κατάρτισης φακέλου της Πράξης «Δράσεις 

ηλεκτροκίνησης Δήμου Ρόδου» για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή συλλογή 

Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» - Άξονας Προτεραιότητας 

«Περιβάλλον» του χρηματοδοτικού Προγράμματος: Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Έχοντας υπόψιν: 

1. το άρθρο 72 παράγραφος 1 του Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του 

Ν. 4735/20 ( ΦΕΚ Α΄197-12.10.2020) 

2. το άρθρο 221, παρ. 3 και 4 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει 

3. την με αρ. πρωτ.18214/29-09-2020 Πρόσκληση ΑΤ04 για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο 

πρόγραμμα «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» 

στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με τίτλο «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Σημειώνεται ότι: 

 

i. Η εν λόγω Πρόσκληση καλεί τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να 

ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον». 

ii. Η εν λόγω Πρόσκληση είναι 100% χρηματοδοτούμενη. 

iii. Ο Δήμος έχει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την προώθηση της ανακύκλωσης εντός 

των ορίων του Δήμου. 

iv. Ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την διαχείριση των αποβλήτων, περιλαμβανομένων των 

ανακυκλώσιμων υλικών, που παράγονται εντός των ορίων του. 

v. Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας ορίστηκε ο «Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (ΦΕΚ 1277 Β/15.4.2019). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Κανονισμό Τιμολόγησης 

οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού δικαιούνται μείωσης των συντελεστών τιμολόγησης βάσει των επιδόσεων στην 

ανακύκλωση. 

Δηλαδή, όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ανακύκλωσης σε κάθε Δήμο, τόσο λιγότερα θα πληρώνει στο 

ΦΟΔΣΑ για τη διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων του.  

Κατά συνέπεια, ο Δήμος έχει σαφές αλλά και σημαντικό οικονομικό κίνητρο για να αυξήσει την 

ανακύκλωση, καθόσον μπορεί να επιτύχει μείωση έως 25% της τιμολόγησης για το σύνολο των 

απορριμμάτων του, βάσει του Πίνακα 2 που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του Άρθρου 3 του νέου νέος 

«Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)», που ακολουθεί: 
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vi. Ο Δήμος αναμένεται να έχει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για τις ποσότητες που δεν ανακυκλώνει 

και οδηγεί προς διαχείριση από τον αρμόδιο ΦΟΔΣΑ λόγω της εφαρμογής σχετικού «τέλους» 

(ανεξάρτητα εάν αυτό θα ορίζεται ως «τέλος κυκλικής οικονομίας» είτε ως «τέλος ταφής»). 

Ο Δήμος μας συντάσσει πρόταση που σκοπεύει να υποβάλλει στην εν λόγω Πρόσκληση με τίτλο 

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου» η οποία θα περιλαμβάνει δύο (2) 

Υποέργα ως ακολούθως: 

Α)Υποέργο 1 με τίτλο «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ρόδου», που αφορά την 

προμήθεια 20 Πολυκέντρων Ανακύκλωσης Υλικών, 

Β)Υποέργο 2 με τίτλο «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας Ολοκληρωμένου Προγράμματος 

Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου», που αφορά Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας και Σχέδιο Δράσεων, 

Σχεδιασμό Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ, διαδίκτυο και social media (Media plan), Παραγωγή υλικών προβολής, 

Προβολή σε ΜΜΕ 

Στην Πρόσκληση αναφέρεται ότι το αίτημα ένταξης για τις προμήθειες συνοδεύεται και από 

τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας. «...... Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομισθεί Πρακτικό 

Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από σχετικές 

προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές από δύο ή τρεις τουλάχιστον 

ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές), εφόσον απαιτείται. ……”  

Για την συμπερίληψη στον φάκελο υποβολής της πρότασης του προαναφερόμενου δικαιολογητικού 

ένταξης, απαιτείται πρωτίστως η συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιμών για τον προσδιορισμό των μέσων 

τιμών και την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού των προς προμήθεια ειδών της πρότασης του Δήμου Ρόδου. 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών θα είναι :  

- Η συγκέντρωση φυλλαδίων τεχνικών προδιαγραφών – τιμοκαταλόγων υλικών-υπηρεσιών των αντικειμένων 

που θα τους προσκομίζονται από την αρμόδια υπηρεσία σύνταξης φακέλου υποβολής της πρότασης 

 - Η συγκρότηση πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών  

 - Η συγκρότηση πρακτικού προσδιορισμού τιμών 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω 

πρόσκλησης, με τον ορισμό των παρακάτω υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου: 

Τακτικά Μέλη 

1) Κανάκας Μανώλης 

2) Βασίλα Ειρήνη 

3) Στατιού Δημήτρης 
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Αναπληρωματικά Μέλη 

1) Δαμιανού Δήμητρα 

      2) Σταματιάδης Ποθητός 

      3) Κεφάλα Βασιλεία 

Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο με όλα 

όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση. 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. 1029/07-06-2021 της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 22
ης

 έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει την συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στα πλαίσια κατάρτισης φακέλου της Πράξης 

«Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Ρόδου» για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή 

συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» - Άξονας 

Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του χρηματοδοτικού Προγράμματος: Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ορίζει τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου: 

Τακτικά Μέλη 

1) Κανάκας Μανώλης 

2) Βασίλα Ειρήνη 

3) Στατιού Δημήτρης 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1) Δαμιανού Δήμητρα 

      2) Σταματιάδης Ποθητός 

      3) Κεφάλα Βασιλεία 

Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο με όλα 

όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ.418 /2021  
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

 Διακοσταματίου Σάββας 

 Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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