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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 06
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  

της 17
ης  

Φεβρουαρίου 2023 

 

Αριθμός Απόφασης 53/2023 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 36
ο
    

Εξειδίκευσης πίστωσης έγκρισης δαπάνης. (Εισήγηση με α/α 2822/09-02-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Πολιτικής & Υγείας) 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 17
η
 Φεβρουαρίου 

2023 και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-

ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 

74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 και 02 του 

Ν.4623/2019, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022 και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 

ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με την 

έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.: 2/8222/13-02-2023, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το 

άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 

39135/30-05-2022 και αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη και 

ονομαστικά ως εξής:   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 01. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

08.  Κορωναίος Ιωάννης  
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09. Ζανεττούλλης Δημήτριος  

10. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου κας Κυριακής Νικολαίδου, της Γραμματέας της 

Οικονομικής Επιτροπής κας Παπαγεωργίου Μαρίας και της υπαλλήλου Οικονομικής Επιτροπής κας 

Χαραλάμπους Άννας. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής με 6 μέλη της πλειοψηφίας και 4 μέλη της μειοψηφίας αποτυπώνει τις αναλογίες 

του δημοτικού συμβουλίου. Κατόπιν της με α.π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματικής Πράξης επικύρωσης του 

Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά την 01
η
 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 

νέας δημοτικής θητείας 2019-2023, η παράταξη της πλειοψηφίας μετά δύο επακόλουθων ανεξαρτητοποιήσεων και μία 

ανεξαρτητοποίησης από την Αντιπολίτευση, η αναλογία στα 49 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως 

ακολούθως: 

 Παράταξη Πλειοψηφίας: 26 

 Παρατάξεις Μειοψηφίας: 20 

 Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι: 3 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου συγκροτείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή τον οριζόμενο από τον ίδιο 

Αντιδήμαρχο και δέκα (10) μέλη δημοτικούς συμβούλους.  

Οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι λογίζονται κατά τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής συνεπώς ακόμη και με το 

σενάριο της απλής αναλογικής εκπροσώπησης πλειοψηφίας και μειοψηφίας  26/23 επί των 10 μελών του οργάνου 

αντιστοιχούν: 

 6 μέλη στην πλειοψηφία 

 4 μέλη στη μειοψηφία  

Η δημοτική αρχή καταλαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο και της αναλογεί τουλάχιστον η 

απόλυτη πλειοψηφία στις επιτροπές του Δήμου.  

Στη σημερινή σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής εκ των 10 μελών ως δημοτικών συμβούλων, τα 6 μέλη 

καταλαμβάνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και τα 4 καταλαμβάνονται από τη μειοψηφία. 

Είτε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, είτε με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018, είτε με τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19, η κατάληψη της απόλυτης πλειοψηφίας της δημοτικής αρχής στο 

δημοτικό συμβούλιο αποτυπώνεται και στην απόλυτη πλειοψηφία εκ των 10 οριζόμενων δημοτικών συμβούλων ως 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι κατ’ελάχιστον 6 εκ των 10 μελών.  

Η σημερινή σύνθεση εδρών στην Οικονομική Επιτροπή προέκυψε στις 09.01.2022 με την Απόφαση 2/2022 του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τη διενέργεια των προβλεπόμενων ψηφοφοριών.  

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ 932/96599/19.12.2021: 

Οι δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες αποτελούν και βάση υπολογισμού των εδρών που δικαιούνται στις επιτροπές βάσει 

του εκλογικού μέτρου, είναι αυτές που έχουν διαμορφωθεί: 

α) κατά τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των δημαιρεσιών, καθώς και 

β) κατά τον χρόνο διενέργειας νέων εκλογών που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας των επιτροπών για την 

πλήρωση τυχόν κενών θέσεων των τακτικών μελών της λογιζόμενης ως ενιαίας παράταξης των ανεξάρτητων.   

Καμία από τις ανωτέρω συνθήκες δεν πληρούται για την μεταβολή της σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς 

ουδείς από τους τρεις ανεξάρτητους συμβούλους σήμερα δεν καταλάμβανε θέση τακτικού μέλους της Οικονομικής 

Επιτροπής κατά το χρόνο διεξαγωγής των δημαιρεσιών (09.01.2022) 

Σύνθεση οργάνου κατά το χρόνο των δημαιρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις με βάσει την αναλογία 

26/23 επί των 49 μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

Άρθρο 74 Ν. 3852/2010 Άρθρο 76 Ν. 4555/2018 Άρθρο 2 Ν. 4623/2019 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από 

τον ίδιο Αντιδήμαρχος 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο οριζόμενος 

από τον ίδιο Αντιδήμαρχος 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο 

οριζόμενος από τον ίδιο 

Αντιδήμαρχο 

Πλειοψηφία: 6/10 μέλη 

Πλειοψηφία: 2 με Απόφαση 

Δημάρχου και 4/10 με ψηφοφορία 

βάσει εκλογικού μέτρου 

Πλειοψηφία: 2 με Απόφαση 

Δημάρχου και 4/10 μέλη με 

ψηφοφορία  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/
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Μειοψηφία: 4/10 μέλη 
Μειοψηφία : 4 με ψηφοφορία βάσει 

εκλογικού μέτρου. 
Μειοψηφία 4/10 μέλη  

Συνεπώς, σύμφωνα με την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών του 2019 των εκλεγέντων ανά 

παράταξη και σύμφωνα με τη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου κατά παρατάξεις τον χρόνο των πλέον 

πρόσφατων δημαιρεσιών στις 09.01.2022,  η σημερινή σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου 

τηρεί τόσο τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018 όσο και τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 είναι 

πλήρως σύμφωνη με τα άρθρα 5 παρ. 1, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος αποτυπώνοντας την “απλή αναλογική” 

επί των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και «εκφράζοντας τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης 

της λαϊκής θέκησης και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού» (ΣτΕ 2377/2022).  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα σαράντα (40) 

θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και την απόφαση για την έγκριση ενός (01) θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 2822/09-02-2023 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως 

εξής:       

 

 

Θέμα: «Εισήγηση εξειδίκευσης πίστωσης έγκρισης δαπάνης» 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν. 3852/2010.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 και του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν. 3463/2006.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2γ και 118 του Ν. 4412/2016.  

4. Τις άρθρου 86 παρ.2 του Ν.3463/2006.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 - ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007 «Κύρωση 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

6. Το Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρου 3 του Ν. 

4623/3019 όπου η Οικονομική επιτροπή ως αναθέτουσα αρχή είναι αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά 

επείγουσα περίπτωση να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, 

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών (ΕΛΣΥΝ Τμήμα VII ΠΡΑΞΗ 249/2017) 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ) του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται  «στο μέτρο που είναι 

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 

αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για 

την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους 

ευθύνη.» 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 32Α
 
 περ. (β) σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία ανάθεσης λόγω του επείγοντος 

χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 (σσ.άρθρου 32) , «διεξάγεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών 

μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης.»   

10. Τις διατάξεις του άρθρου 2  παράγραφο 2 περίπτωση (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011 σύμφωνα με τις οποίες 

από τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής για τις αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν την προσφυγή 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 32, εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σε 

κάθε περίπτωση όσες δεν εμπίπτουν   λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 

2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016 

11. Τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'): «Στρατηγική αναπτυξιακή 

προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου της παραγράφου 1 

του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) παρέχοντας στην Οικονομική Επιτροπή τη δυνατότητα 

σύναψης σύμβασης καθαριότητας 

12. Την πάγια νομολογία της ΑΕΠΠ και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οποία η προσφυγή στη 

διαδικασία ανάθεση με διαπραγμάτευση γίνεται «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω 

https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-demoi/n-3584-2007.html
https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-demoi/n-3584-2007.html
https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-demoi/n-3584-2007.html
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κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 

τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 

κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» Ενώ «η 

αναθέτουσα αρχή οφείλει να αιτιολογεί την επιλογή του εξαιρετικού αυτού νομικού πλαισίου, η εισαγωγή του 

οποίου στην έννομη τάξη δικαιολογείται ως ειδική επιλογή, που αποκκλίνει από τον κανόνα, προκειμένου να 

υπηρετηθεί σε ορισμένη χρονική και χωρική συγκυρία το δημόσιο συμφέρον, όταν εξαιτίας έκτακτης και 

φανερά κατεπείγουσας ανάγκης, η προσφυγή της αναθέτουσας αρχής στη διαγωνιστική διαδικασία θα έθετε σε 

κίνδυνο υπέρτερα δημόσια αγαθά, όπως ιδίως η δημόσια υγεία, η δημόσια ή εθνική ασφάλεια κλπ. (βλ. και 

Γνμδ ΝΣΚ 193/2010).» 

13. Τη σχετική νομολογία (ενδεικτικά ΕλΣυν 1227/2016 VI Τμ., ΔΕφΑθ (Ασφ) 247/2013) ότι για την 

προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης πρέπει να 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η ύπαρξη απρόβλεπτου γεγονότος, ως τέτοιου 

νοουμένου εκείνου που προδήλως υπερβαίνει το φυσιολογικό πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής 

ζωής, β) η συνδρομή κατεπείγουσας ανάγκης μη συμβιβαζόμενης με τις προθεσμίες που τάσσονται για τις 

άλλες διαδικασίες, γ) η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του απρόβλεπτου γεγονότος και της 

απορρέουσας από αυτό κατεπείγουσας ανάγκης (ΣτΕ 1747/2011) δ) η συνδρομή των περιστάσεων που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη (όπως ιδίως η έλλειψη προγραμματισμού και έγκαιρης 

προετοιμασίας ή ακόμη και η γενικότερη αβελτηρία της, βλ. Γνμδ ΝΣΚ 193/2010) και τέλος, ε) η ανάθεση 

της εν λόγω σύμβασης να γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο (ΕλΣυν 935/2013 VI Τμ. και 

ΕλΣυν 247, 249/2010 Πράξεις του VI Τμ.).  

14. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις. 

15. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’  143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Α` 204) για τη λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ  

18. Το Π.Δ.80/2016 ΆΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ.4 σύμφωνα με το οποίο  «για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους 

δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγματικές διαφορές, 

εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, ΔΙΑΣ κ.λπ.), 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του 

σχετικού λογαριασμού, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστικής 

απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του 

χρόνου εξόφλησής τους.  

19. Την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των διαθέσιμων οχημάτων της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 

για την ανταπόκρισή της στις υποχρεώσεις που καθορίζει  18659/17.3.2020 με θέμα:  «Ενίσχυση 

δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών 

προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού 

– COVID 19». 

20. Την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία για την άμεση  διαθεσιμότητα των ειδών στη 

νησιωτική αγορά. 

21. Τις αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης των ωφελουμένων του Κ.Η.Φ.Η. αλλά και γενικότερα της Δ/νσης 

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 

22. Το με αριθμ. Πρωτ. 02/82758/09-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τροχαίου Υλκού και Μηχανημάτων, με 

θέμα: «Επισκευή του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ1297 ΙΧ». 

23. Την με αριθμ. 7720/09-02-2023 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

στον Προϋπολογισμό έτους 2023 με ΚΑΕ 60-7341.0011  και τίτλο ««Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ρόδου» (CPV της 

παροχής υπηρεσιών είναι 50112000-3 «Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων»). 

       Εισηγούμαστε την εξειδίκευση πίστωσης έγκρισης δαπάνης που αφορά: 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ Α/C 1 329,03 78,96 407,99 

ΦΙΛΤΡΟ-ΨΥΓΕΙΟ Α/C 1 110,00 26,40 136,40 

ΦΡΕΟΝ 1 48,38 11,61 59,99 

     

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) 
 

 

487,41€ 

 

116,97€ 

 

604,38€ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ Α/C 1 64,51 15,48 79,99 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ-ΨΥΓΕΙΟ 

Α/C 
1 32,25 7,74 39,99 

     

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β) 
 

 

96,76€ 

 

23,22€ 

 

119,98€ 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 148,00 35,52 183,52 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 152,00 36,48 188,48 

ΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 

ORIGINAL 
1 93,0 22,32 115,32 

ΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 

ORIGINAL 
1 88,00 21,12 109,12 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ 

ORIGINAL 
1 48,00 11,52 59,52 

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ 

ORIGINAL 
1 45,00 10,80 55,80 

ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

ORIGINAL 
1 39,00 9,36 48,36 

ΗΜΙΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

ORIGINAL 
1 49,00 11,76 60,76 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 8,00 1,92 9,92 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 16,00 3,84 19,84 

ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΨΗΛΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ISRAEL 

1 40,00 9,60 49,60 

ΜΠΟΥΖΙ 1 22,00 5,28 27,28 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Γ)  748,00€ 179,52€ 927,52€ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ 

1 230,00€ 55,20€ 285,20€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Δ)  230,00€ 55,20€ 285,20€ 

 

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)  1.562,17€ 374,91€ 1.937,08€ 

ΑΔΑ: 6ΓΗΘΩ1Ρ-Ω5Ξ
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον εξής κωδικό: Κ.Α.Ε. 60-7341.0011 με τίτλο «Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ρόδου» (υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 7720/09-02-2023 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου) στον 

Προϋπολογισμό έτους 2023, (CPV της παροχής υπηρεσιών είναι 50112000-3 «Υπηρεσίες επισκευής 

αυτοκινήτων»), κατά ποσό 1.937,08€ (συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 24%). 

Παρακαλούμε για την έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης έγκρισης δαπάνης, που αφορούν τις εργασίες 

συντήρησης και επισκευής επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου Ρόδου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ1297 το 

οποίο εξυπηρετεί ανάγκες του Κ.Η.Φ.Η. της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2822/09-02-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 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, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022), τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022, και το Νόμο 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023).   

 Την με αρ. πρωτ.: 2/7704/09-02-2023 Διαπιστωτική πράξη νέας σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α.Ε. 60-7341.0011 με τίτλο «Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ρόδου» συνολικού 

ποσού 1.937,08€,   που αφορούν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου 

Ρόδου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ1297 το οποίο εξυπηρετεί ανάγκες του Κ.Η.Φ.Η. της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, σύμφωνα με τον κάτωθι προϋπολογισμό. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ Α/C 1 329,03 78,96 407,99 

ΦΙΛΤΡΟ-ΨΥΓΕΙΟ Α/C 1 110,00 26,40 136,40 

ΦΡΕΟΝ 1 48,38 11,61 59,99 

     

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) 
 

 

487,41€ 

 

116,97€ 

 

604,38€ 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ Α/C 1 64,51 15,48 79,99 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ-ΨΥΓΕΙΟ 

Α/C 
1 32,25 7,74 39,99 

     

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β) 
 

 

96,76€ 

 

23,22€ 

 

119,98€ 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 148,00 35,52 183,52 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 152,00 36,48 188,48 

ΑΔΑ: 6ΓΗΘΩ1Ρ-Ω5Ξ
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ΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 

ORIGINAL 
1 93,0 22,32 115,32 

ΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 

ORIGINAL 
1 88,00 21,12 109,12 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ 

ORIGINAL 
1 48,00 11,52 59,52 

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ 

ORIGINAL 
1 45,00 10,80 55,80 

ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

ORIGINAL 
1 39,00 9,36 48,36 

ΗΜΙΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

ORIGINAL 
1 49,00 11,76 60,76 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 8,00 1,92 9,92 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 16,00 3,84 19,84 

ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΨΗΛΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ISRAEL 

1 40,00 9,60 49,60 

ΜΠΟΥΖΙ 1 22,00 5,28 27,28 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Γ)  748,00€ 179,52€ 927,52€ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ 

1 230,00€ 55,20€ 285,20€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Δ)  230,00€ 55,20€ 285,20€ 

 

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)  1.562,17€ 374,91€ 1.937,08€ 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον εξής κωδικό: Κ.Α.Ε. 60-7341.0011 με τίτλο «Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ρόδου» (υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 7720/09-02-2023 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου) στον 

Προϋπολογισμό έτους 2023, (CPV της παροχής υπηρεσιών είναι 50112000-3 «Υπηρεσίες επισκευής 

αυτοκινήτων»), κατά ποσό 1.937,08€ (συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 24%). 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 53/2023  

       

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Κορωναίος Ιωάννης 

Ζανεττούλλης Δημήτριος 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

ΑΔΑ: 6ΓΗΘΩ1Ρ-Ω5Ξ
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 
 

Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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