
1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

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

 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 11η/10-06-2016 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 10 
Ιουνίου 2016 και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η  συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-

2014 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την 

εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, αριθ. 

3042/15-9-2014 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την 

έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου  κ. Περδίκη Ιωάννη, με αριθμ. πρωτ. 2/46882/10-06-2016, 

η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του 

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα 

πέντε (5) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1.Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Μουτάφη Δήμο – Μιχαήλ, 3. 

Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική, 4. Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Κυριαζή Στέφανο   

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ. 1.Ατσίδη Ελπίδα (δικ/νη)  2. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο (δικ/νος) ο 

οποίος αναπληρώνεται  όπως ακριβώς προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010) από τον κ. 

Κυριαζή Στέφανο, ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας 3. Δράκος 

Μιχαήλ(δικ/νος), 4. Σπανός Παπαγιάννης Αναστάσιος (δικ/νος) 5. Παναή Ευαγγελία  (δικ/νη), 

οι οποίοι  δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθούν, αφού ο λόγος απουσίας τους προέκυψε λίγο 

πριν από την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης, της οποίας η πρόσκληση-ημερήσια διάταξη 

κοινοποιήθηκε αυθημερόν, όπως ακριβώς δύναται να κοινοποιείται, βάσει των 

προαναφερόμενων κείμενων διατάξεων,  

 

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής 

υπαλλήλου, κ. Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κας Παπαγεωργίου Μαρίας και της κας Καρτάνου 

Παρασκευής, υπαλλήλους του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων,   

 

 O ίδιoς (ο  Πρόεδρος) ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τους λόγους που επέβαλλαν την 

παρούσα έκτακτη συνεδρίαση, λέγοντας ότι θα πρέπει να συζητηθούν τα εξής θέματα:  

 

1.  Έγκριση Πρακτικού (δικαιολογητικά - τεχνικής) του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των 

νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου. Θέμα που πρέπει να συζητηθεί λόγω της ανάγκης να 

προχωρήσει   στο επόμενο στάδιο  και να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός  έτσι ώστε να μην 

αντιμετωπίσει ο δήμος πρόβλημα καυσίμων. 

2. Έγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή 
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υπηρεσίας « Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καμείρου, Ατταβύρου, έτους 2016» διαγωνισμός 

που πρέπει να ολοκληρωθεί λόγω της τουριστικής περιόδου που διανύουμε και της ανάγκης 

καθαρισμού των παραλιών 

3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 68.940,00. Το θέμα 

αυτό πρέπει να συζητηθεί λόγω της  καλοκαιρινής περιόδου και της ανάγκης να υπάρχει 

εξοπλισμός για κάθε έκτακτη ανάγκη.    

4. Τροποποίηση της 421/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής διότι προκύπτει  άμεση 

ανάγκη πληρωμής του εξώδικου συμβιβασμού που αφορά η απόφαση.    

    

 Αμέσως μετά η Επιτροπή αποφαίνεται ομόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των ανωτέρω 

θεμάτων και προτείνει τη συζήτησή τους, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
                                                              (Απόφ. Αρ.208/2016  Α.Δ.Α: 7Θ6ΝΩ1Ρ-0Γ6)   

Έγκριση Πρακτικού (δικαιολογητικά -  τεχνικής) του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και 
των νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου»    

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/46627/9-6-2016) 

 

Ο  Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με  αριθμ. πρωτ. 2/46627/9-6-2016, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Έγκριση του πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής) του Ανοικτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 
 

Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής για 

δικαιολογητικά - τεχνική προσφορά του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τoν  Ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

Στη Ρόδο στις 08 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 το πρωί, στα γραφεία του 

Τμήματος Προμηθειών,  η συνήλθε η Επιτροπή  διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης  

διαγωνισμών προμηθειών    η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  και που απαρτίζεται από τους :  

 

1. Αφαντενός Νικόλαος ,  (πρόεδρος), Π.Ε. μόνιμος υπάλληλος  

2. Κανάκας  Εμμανουήλ, Δ.Ε. μόνιμος  υπάλληλος    

3. Αντωνάτος Γεράσιμος, Π.Ε.   μόνιμος  υπάλληλος  

 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των 

συμμετεχόντων του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την 

προμήθεια << ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ 
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ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ>>  ενδεικτικού προϋπολογισμού  

2.514.236,10  €   ευρώ με   το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Δωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων 

του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών) για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο και για τα 

λιπαντικά  τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της κάθε υποομάδας,  δηλαδή στο 

σύνολο της κάθε  ομάδας  της προμήθειας όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και 

στο παράρτημα Δ της διακήρυξης. 

 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 

προσφορών την 25/05/2016  και ώρα 15:00 μ.μ. , συμμετείχε και κατέθεσαν προσφορά 

εγκαίρως  οι κάτωθι  προμηθευτές: 

1. ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
ηλεκτρονικό αριθμό 34575 

2. ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με ηλεκτρονικό αριθμό 34233 

3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό 
αριθμό 34222 

4. Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 
34271 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού 

άνοιξε το φάκελο της προσφοράς των συμμετεχόντων  για να ελέγξει το δικαιολογητικά 

συμμετοχής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήταν: 

 Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού 

χωρίς Φ.Π.Α.  βάση του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014  δηλαδή 40.881,89€,  ισχύουσα ένα μήνα 

μετά  την ισχύ της προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2016 ) Οι εγγυήσεις πρέπει 

να αναφέρουν και τα ακόλουθα :  

Β)  Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των υλικών η εγγυητική θα αφορά το 2% του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα είδη και στο φάκελο δικαιολογητικών θα 

προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά τα είδη για τα οποία δίδεται 
προσφορά. 

Γ)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Που θα περιλαμβάνει τα εξής : 

·  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της 

αριθμ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

·  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 

195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης 

αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

·  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

·  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει 

τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

· αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

Δ)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 



4 

 

· Δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  

· Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

Ε 1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα 

οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και 

όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 

περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το 

καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα 

εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά 

έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Ε 2) Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 

1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι 

οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

ΣΤ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Ζ)  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 

αυτό και δε θα οφείλει τις εισφορές  του κατά το έτος 2016 και το ειδικό είδος των εργασιών 

τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό 

του συμμετέχοντος. 

Η)  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει 

τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

Θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

Ι) Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης  

ΙΑ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε 

αρμόδια αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

ΙΒ) υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο 

το προσωπικό της επιχείρησης. 

ΙΓ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόμενοι στο άρθρο 45 της 

αριθμ. 2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισμού. 

ΙΔ) ονομαστικοποίηση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3310/2005 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 

ΙΕ) πιστοποιητικό του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ότι δεν υφίστανται οι ασυμβίβαστες 

ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 

 

Η επιτροπή άνοιξε τους   φακέλους   προσφοράς των  συμμετεχόντων  προμηθευτών και 

διαπίστωσε ότι: 
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· H προσφορά της εταιρείας ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34575 είχε τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής το 

οποία είναι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2/27215 διακήρυξη  και επαρκή.   

· H προσφορά της εταιρείας ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με ηλεκτρονικό 
αριθμό 34233 είχε τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής το οποία είναι σύμφωνα με την αρ. 

πρωτ. 2/27215 διακήρυξη   και επαρκή. 

· H προσφορά της εταιρείας ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34222 είχε τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής το 

οποία είναι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2/27215 διακήρυξη  και επαρκή.   

· H προσφορά της εταιρείας Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
ηλεκτρονικό αριθμό 34271 είχε τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής το οποία είναι 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2/27215 διακήρυξη  και επαρκή.   

 

Με βάση όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα 

δικαιολογητικά και να περάσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι παρακάτω   

προμηθευτές : 

 

· ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό 
αριθμό 34575 

· ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με ηλεκτρονικό αριθμό 34233 

· ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 
34222 

· Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34271 

 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των τεχνικών   προσφορών των 

παραπάνω συμμετεχόντων. Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  τεχνικών   

προσφορών για τη προμήθεια << ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ >> διαπίστωσε  ότι: 

· η τεχνική προσφορά  της εταιρείας ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34575 κατέθεσε πιστοποιητικό ISO 

14001 και 9001 των εταιρειών BP EUROPA SE, UNIVAR ΚΑΙ AMSOIL INK στην 
Αγγλική γλώσσα κατά παράβαση του άρθρου Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡ. 1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία αναφερόταν επι λέξη τα εξής : 

·  Oι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. 

· Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6. του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με το οποίο αναφέρει ότι: 

1) όλα τα έγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή 
σε αυτούς συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα 

2) από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων της 
προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα. 
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Η διακήρυξη όμως, δεν το προέβλεπε και για τους λόγους αυτούς η τεχνική προσφορά της 
εταιρείας ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
ηλεκτρονικό αριθμό 34575 για τα λιπαντικά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και για τούτο 
πρέπει να αποκλειστεί. 

 

· Για τα καύσιμα η τεχνική προσφορά της εταιρείας   ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34575 καλύπτει  

κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η 

επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς  μόνο για τα καύσιμα η 

εταιρεία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
ηλεκτρονικό αριθμό 34575 
 

· Στην τεχνική προσφορά  της εταιρείας ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34222 κατατέθηκε  πιστοποιητικό ISO 

14001 και 9001 όλων των συνεργαζόμενων εταιρειών, αλλά και τα τεχνικά φυλλάδια (το 

πλείστον αυτών), σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, όχι όμως στην ελληνική,  κατά παράβαση 

του άρθρου Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡ. 1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της διακήρυξης 
σύμφωνα με την οποία αναφερόταν επι λέξη τα εξής : 

· Oι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. 

· Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6. του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με το οποίο αναφέρει ότι: 

1) όλα τα έγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή 
σε αυτούς συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα 

2) από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων της 
προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα. 

Η διακήρυξη δυστυχώς  δεν το προέβλεπε αλλά και να το προέβλεπε δε θα μπορούσε να 
γίνει δεκτή η τεχνική της προσφορά γιατί ήταν και σε άλλες γλώσσες εκτός της Αγγλικής. 

Για τους λόγους αυτούς η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34222 για τα λιπαντικά 
πρέπει να αποκλειστεί. 

 

· Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με ηλεκτρονικό 
αριθμό 34233  καλύπτει  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του 

διαγωνισμού,  η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να 

περάσει  στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς  για τα  

Λιπαντικά . 

 

· Η τεχνική προσφορά της εταιρείας Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34271 καλύπτει  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές 

που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν 
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δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού άνοιγμα 

οικονομικής προσφοράς  για τα  Λιπαντικά . 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια << ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ>> 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

· Να περάσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού η εταιρεία  ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34575 για τα υγρά 

καύσιμα και ειδικότερα σύμφωνα με την υπεύθυνη της δήλωση για τις ομάδες 1Α) ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΔΗΜΟΥ ΡΌΔΟΥ και 4.1) ΚΑΥΣΙΜΑ ΡΟΔΑ 

· Να περάσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού η εταιρεία ELDONS HELLAS 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με 

ηλεκτρονικό αριθμό 34233 για τα λιπαντικά και ειδικότερα σύμφωνα με την υπεύθυνη της 

δήλωση για τις ομάδες 1Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 1Γ) 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 4.2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ, 5.2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΟΠΑΡ, 6.2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΕ  

· Να περάσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού η εταιρεία  Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34271 για τα λιπαντικά και ειδικότερα 

σύμφωνα με την υπεύθυνη της δήλωση για τις ομάδες 1Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 4.2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ,  6.2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΕ  

 

· Να απορριφθεί η προσφορά της εταιρείας ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34222 στο σύνολο της για όλους τους παραπάνω 

αναφερόμενους λόγους. 

 

·  Να απορριφθεί προσφορά της εταιρείας ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34575 για τα λιπαντικά μόνο για όλους τους 

παραπάνω αναφερόμενους λόγους». 

  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπόψη: 

·  Την αριθμ. 2/46627/9-6-2016 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών   

· τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 23-3-93) 

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών - τεχνικών 

προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας  «Υγρών καυσίμων 
και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου». 
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ΘΕΜΑ 2ο 
                                                              (Απόφ. Αρ.209/2016  Α.Δ.Α: 6ΞΟΗΩ1Ρ-ΑΝ8)   

Έγκριση Πρακτικού   εξέτασης ένστασης επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσίας « Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καμείρου, Ατταβύρου, έτους 2016»  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/46631/9-6-

2016 ) 

 

Ο  Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με  αριθμ. Πρωτ. 2/46631/9-6-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα :   Πρακτικό εξέτασης ένστασης επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την 
παροχήυπηρεσίας «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καμείρου, Ατταβύρου, έτους 2016».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του πρακτικού της εξέτασης της ένστασης κατά της 

Διακήρυξης του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 

«καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καμείρου, Ατταβύρου, έτους 2016(κωδ. 30-6262.0006)». Σας 

αναφέρουμε ότι πρέπει «Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της 

διακήρυξης έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της 

διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση 

εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. O διαγωνισμός είναι στις 

14/06/2016 και η σχετική δημοσίευση έγινε στις 08/06/2016 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Περδίκη Ιωάννη) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ. 
 

 Στα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ρόδου  σήμερα 8 Ιουνίου  2016, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 9
η
 π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η οποία συγκροτήθηκε 

με την  αριθμ. 450/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διενέργεια του 

διαγωνισμού «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καμείρου, Ατταβύρου, έτους 2016» αποτελούμενη 

από τους: 

  

1. Μαράκα Ελένη, πρόεδρος 

2. Κρητικού – Λαμπράκη Άννα, μέλος 

3. Κακάκη Υπακοή, μέλος 

           

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη εξέταση των ένστασεων με αριθμ. Πρωτ. 45828/08-06-2016 

του ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΑ κατά της Διακήρυξης και της Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμ. 

Πρωτ. 2/46493/09-06-2016 επίσης κατά της Διακήρυξης   οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 

στις 08/06/2016. Συγκεκριμένα καταφέρονται κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και 

ειδικότερα σε ότι αφορά τις προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού: 

  

Ένσταση ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΑ 

«Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο κατάλληλο εξοπλισμό για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του έργου. 

Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός (Δεν αποτελεί τον εξοπλισμό εργασίας μίας τυπικής μέρας) 

:  
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· Εργασία  καθαρισμού με δύο (2) ελκόμενους καθαριστές ακτών , οι οποίοι έχουν 

δυνατότητα καθαρισμού ως 20 στρέμματα ανά ώρα εργασίας και ανά μηχάνημα , επαρκή 

ικανότητα φόρτωσης σκουπιδιών και δυνατότητα απευθείας μεταφόρτωσης τους σε φορτηγό 

όχημα ή σε ανοιχτού τύπου κοντέινερ. 

· Ένα (1) φορτηγό όχημα, το οποίο θα φέρει γάντζο ή άλλο κατάλληλο μηχανισμό 

φόρτωσης ανοικτών κοντέινερ , ικανότητας ανάλογης του χώρου εργασίας και των 

απορριμμάτων που πρέπει να μεταφερθούν στο ΧΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ή στη χωροθετημένη 

περιοχή απόθεσης αδρανών. Ειδικά για το φορτηγό όχημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να προσκομίζει στον επιβλέποντα μηχανικό σε καθημερινή βάση τα παραστατικά 

εκφόρτωσης στο ΧΥΤΑ Β.Τριγώνου. 

· Ένα (1) φορτωτή εκσκαφέα , ικανότητας τέτοιας ώστε σε κάθε περιοχή να μπορεί να 

βοηθήσει στο καθαρισμό , στη φόρτωση του φορτηγού οχήματος, και στη διάστρωση των 

αποθηκών άμμου, όπως γινόταν μέχρι και σήμερα. 

· Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 ΗΡ με 

δυνατότητα παρελκόμενου κλαδοσυλλέκτη για περισυλλογή κλαδιών και λοιπών 

απορριμμάτων και δυνατότητα απ’ευθείας εκφόρτωσης σε ανοιχτό κοντέινερ απορριμμάτων 

ή σε φορτηγό όχημα . 

·   Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από  140 HP ως 180 ΗΡ 

για τη σωστή διάστρωση του ανάγλυφου, σε σημεία όπου ο φορτωτής εκσκαφέας δεν μπορεί 

να εργαστεί και ο μικρός προωθητής δεν επαρκεί. Αυτό το όχημα θα πρέπει να διαθέτει κάθε 

απαραίτητο παρελκόμενο το οποίο θα εξασφαλίζει την άρτια τελική διάστρωση και 

καθαριότητα των παραλιών του νησιού.  

· Επαρκή αριθμό κοντέινερ απορριμμάτων ανοικτού τύπου , με δυνατότητα 

φορτοεκφόρτωσης με γάντζο ή άλλο μέσο από το απαιτούμενο φορτηγό όχημα, και σε καμία 

περίπτωση λιγότερα από πέντε για κάθε περιοχή. 

· Επιπλέον απαιτούνται 2 εργαζόμενοι ως χειρώνακτες , οι οποίοι συλλέγουν τα 

απορρίμματα σε σακούλες και τα φορτώνουν στο φορτηγό όχημα.  

 

Ελάχιστο απασχολούμενο προσωπικό , ανά ημέρα εργασίας : 

· Δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου για τους ελκόμενους καθαριστές. 

· Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργου για το λοιπό μηχανοκίνητο εξοπλισμό. 

· Ένας (1) οδηγός φορτηγού οχήματος με αντίστοιχη άδεια οδήγησης 

· Δύο (2)  χειρωνάκτες για την περισυλλογή και φόρτωση στο φορτηγό».   

 

                                                 ΛΟΓΟΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

1.  Η απαίτηση για δύο προωθητές γαιών είναι υπερβολική, δεν συνάδει με την φύση του έργου 

αλλά ούτε και με την σχετική νομοθεσία: 

««Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών διαμορφώσεων για απλή  

χρήση , εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις «της ΚΥΑ Δ10Β    

1053970/1672ΕΞ29.3.13 Παράρτημα» όπου μεταξύ των άλλων αναφέρει ρητά: 

 «δεν επιτρέπονται διαμορφώσεις με την χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με 

στόχο τον καθαρισμό της άμμου». 

2. Επιπλέον τούτου, η τόσο αυστηρή και πολύ συγκεκριμένη περιγραφή του μηχανήματος 

«προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 ΗΡ με δυνατότητα 

παρελκόμενου κλαδοσυλλέκτη για περισυλλογή κλαδιών και λοιπών απορριμμάτων και 
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δυνατότητα απ’ευθείας εκφόρτωσης σε ανοιχτό κοντέινερ απορριμμάτων ή σε φορτηγό όχημα» 

αποκλείει την συμμετοχή στο διαγωνισμό περισσότερων του ενός διαγωνιζομένων, αφού 

ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, και ο κάτοχος του κατά 

σύμπτωση είναι ένας εκ των συμμετεχόντων στους Διαγωνισμούς για τους καθαρισμούς των 

ακτών. 

 

Ένσταση Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

1
ος

 ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αναφέρεται ότι οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με 

την της ΚΥΑ Δ10Β, 1053970/1672ΕΞ29.3.13. 

 Στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της διακήρυξης αναγράφεται ότι: «Ο καθαρισμός των ακτών θα 

γίνει με ειδικά μηχανήματα – οχήματα αυτοκινούμενα ή ελκόμενα με μεγάλη ιπποδύναμη σε 

βάθος μέχρι 30 εκατοστών προκειμένου να γίνει συλλογή σκουπιδιών (παλιά αντικείμενα, ξύλα, 

πλαστικά, γυαλιά και οτιδήποτε άλλο έχει βγάλει η θάλασσα ή έχουν πετάξει οι άνθρωποι). 

Σύμφωνα με το παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών διαμορφώσεων για απλή 

χρήση , εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις «της ΚΥΑ Δ10Β 

1053970/1672ΕΞ29.3.13 « δεν επιτρέπονται διαμορφώσεις με την χρήση μηχανημάτων πέραν 

του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου. Για τον σκοπό αυτό ο καθαρισμός της 

παραλίας θα γίνει με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και κοσκινίσματος της άμμου, σε βάθος μέχρι 

15 ή 30 εκατοστών σε όλο το μήκος και το πλάτος των προσβάσιμων παραλιών του Δήμου, 

αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός καθαρισμός από τα ογκώδη υλικά (π.χ. πέτρες, ξύλα) 

καθώς και από τα απορρίμματα ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. πλαστικά, μεταλλικά 

αντικείμενα, γυαλιά).» Όπως πολύ σωστά αναφέρεται στην Διακήρυξη σας και πάντα σύμφωνα 

με την ΚΥΑ Δ10Β 1053970/1672ΕΞ29.3.13, ο καθαρισμός των παραλιών θα πρέπει να γίνει με 

την μέθοδο αμμοκαθαρισού και κοσκινίσματος της άμμου καθώς όπως αναφέρετε στη 

Διακήρυξη σας «ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΑΜΜΟΥ». 

Ο εξοπλισμός που ζητάτε στη Διακήρυξη σας περιλαμβάνει εκτός του μηχανήματος 

αμμοκαθαρισμού που θα εκτελεί εργασίες κοσκινίσματος άμμου, ένα φορτηγό όχημα για την 

μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού, δύο προωθητές γαιών για την εκτέλεση εργασιών 

διαμόρφωσης και διάστρωσης του ανάγλυφου των παραλιών, επαρκή αριθμό κοντέινερ και 

χειρονάκτες εργάτες. Οι προωθητές γαιών απαγορεύεται να εκτελούν εργασίες διαμόρφωσης 

των παραλιών σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ10Β 1053970/1672ΕΞ29.3.13 και δεν πρέπει να 

εργαστούν στις παραλίες. 

Επομένως για την εκτέλεση της υπηρεσίας που ζητάτε ΔΕΝ επιτρέπονται διαμορφώσεις με την 

χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου. Σε αντίθεση 

με την ΚΥΑ και τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή της Διακήρυξης ζητείται από την 

Διακήρυξη εξοπλισμός που περιλαμβάνει πέραν του μηχανήματος αμμοκαθαρισμού και δύο 

προωθητές γαιών για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης των παραλιών που είναι απόλυτα 

παράνομο και σε αντιδιαστολή με την ΚΥΑ βάση της οποίας συντάχθηκε η Διακήρυξη. Οι δύο 

προωθητές γαιών που ζητούνται από την Διακήρυξη δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 

Δ10Β 1053970/1672ΕΞ29.3.13 να εκτελέσουν εργασίες διαμόρφωσης των παραλιών, επομένως 

η χρήση τους είναι απόλυτα έκνομη και παράνομη. Η διαμόρφωση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ10Β 

1053970/1672ΕΞ29.3.13 μπορεί να γίνει μόνο από τα μηχανήματα κοσκινίσματος και όχι από 

προωθητές γαιών που είναι παράνομο να εκτελούν εργασίες επί των παραλιών. 
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2
ος

 ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της υπηρεσίας για την εκτέλεση της εργασίας απαιτελιται η χρήση « 

ενός προωθητή γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 ΗΡ…….». Ο προωθητής 

γαιών που ζητείται από την Διακήρυξη δεν μπορεί να εκτελεί 

Εργασίες απευθείας εκφόρτωσης σε ανοικτό κοντέινερ απορριμμάτων ή σε φορτηγό όχημα 

καθώς ο προωθητής γαιών διαθέτει στο μέσο του οχήματος μαχείρι λεπίδα και δεν είναι ποτέ 

δυνατό να εκτελέσει εργασίες εκφόρτωσης απορριμμάτων. Η εκφόρτωση απορριμμάτων σε 

φορτηγό όχημα μπορεί να γίνει μόνο με φορτωτή εκσκαφέα. 

Επίσης από έρευνα της εταιρείας μας, έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα προωθητή 

γαιών ερπυστριοφόρο ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 Ηρ σε λειτουργία παρά μόνο 

διαφορετικού τύπου ερπυστριοφόρα μηχανήματα που δεν είναι προωθητές γαιών όπως ζητάτε 

στη Διακήρυξη σας. Προς απόδειξη των αναφερομένων μας μπορείτε να απευθυνθείτε στην 

αρμόδια Περιφέρεια σας, στην Δ/νση Τεχνικών Έργων, στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων που 

είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών χρήσης μηχανημάτων έργων, για να διαπιστώσετε ότι δεν 

υπάρχουν ερπυστριοφόροι προωθητές γαιών στις ιπποδυνάμεις που ζητάτε, αλλά μόνο 

διαφορετικού τύπου μηχανήματα και όχι προωθητές γαιών. 

Η Επιτροπή μετά τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη της: 

α) Την διακήρυξη και την σχετική μελέτη του Διαγωνισμού: 

 1. «Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 

συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως και 

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης 

και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η 

ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 

αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν 

γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα». 

 

2. Σε ένα σημείο στην μελέτη αναφέρεται ότι « η εργασία γενικά αποσκοπεί στον καθαρισμό 

της άμμου από διάφορα υλικά και απορρίμματα με ειδικό μηχάνημα αναμόχλευσης …..» σε 

άλλο ότι η «ΚΥΑ Δ10Β1053970/1672ΕΞ29.3.13 ορίζει μεταξύ άλλων «δεν επιτρέπονται 

διαμορφώσεις με την χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό 

της άμμου.» και σε κάποιο άλλο «Ειδικότερα θα γίνουν οι εργασίες: 

Στις περιοχές με χρήση μηχανημάτων: 

1. αναμόχλευση και καθαρισμός των προϊόντων αναμόχλευσης» 

 

3. Τον ισχυρισμό των ενισταμένων ότι «Ο εξοπλισμός που ζητάτε στη Διακήρυξη σας 

περιλαμβάνει εκτός του μηχανήματος αμμοκαθαρισμού που θα εκτελεί εργασίες κοσκινίσματος 

άμμου, ένα φορτηγό όχημα για την μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού, δύο προωθητές γαιών 

για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης και διάστρωσης του ανάγλυφου των παραλιών, 

επαρκή αριθμό κοντέινερ και χειρονάκτες εργάτες. Οι προωθητές γαιών απαγορεύεται να 

εκτελούν εργασίες διαμόρφωσης των παραλιών σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ10Β 

1053970/1672ΕΞ29.3.13 και δεν πρέπει να εργαστούν στις παραλίες.» και «από έρευνα της 

εταιρείας μας, έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα προωθητή γαιών ερπυστριοφόρο 

ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 Ηρ σε λειτουργία παρά μόνο διαφορετικού τύπου 

ερπυστριοφόρα μηχανήματα που δεν είναι προωθητές γαιών όπως ζητάτε στη Διακήρυξη σας. 

Προς απόδειξη των αναφερομένων μας μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Περιφέρεια 
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σας, στην Δ/νση Τεχνικών Έργων, στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων που είναι αρμόδια για 

την έκδοση αδειών χρήσης μηχανημάτων έργων, για να διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν 

ερπυστριοφόροι προωθητές γαιών στις ιπποδυνάμεις που ζητάτε, αλλά μόνο διαφορετικού 

τύπου μηχανήματα και όχι προωθητές γαιών.» 

 

4. Ότι η διάθεση πίστωσης αφορά «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Ατταβύρου, Καμείρου ΚΑ30-

6262.0006» ενώ η μελέτη περιλαμβάνει τον Καθαρισμό παραλιών των Δ.Ε. Ατταβύρου, 

Πεταλουδών, Καμείρου . 

Αποφασίζει ότι: 

Να γίνει δεκτή η ένσταση των ενδιαφερόμενων γιατί: 

α) με την παρούσα μελέτη προκαλείται σύγχυση ως προς τον τρόπο καθαρισμού των παραλιών 

που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, ενώ σε κάποια σημεία αντιβαίνει με όσα ορίζει η ΚΥΑ Δ10Β 

1053970/1672ΕΞ29.3.13. 

β) για λόγους υγιούς ανταγωνισμού η μελέτη πρέπει να απαιτεί τον πλήρως και τον ελάχιστο 

εξοπλισμό που απαιτεί η  ΚΥΑ Δ10Β 1053970/1672ΕΞ29.3.13. 

γ) η μελέτη πρέπει να εναρμονιστεί ακριβώς με την διάθεση πίστωσης. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

α) Να γίνει δεκτή η ένσταση του ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΑ  και της εταιρείας Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού «Καθαρισμός παραλιών Δ.Ε. Ατταβύρου, 

Καμείρου» και να ακυρωθεί η τρέχουσα διαδικασία. 

β) Να τροποποιηθεί η μελέτη και οι όροι του Διαγωνισμού και να γίνει νέα διαδικασία. 

  

(ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της οικονομικής επιτροπής η οποία 

καταγράφεται αναλυτικά στο πρακτικό της συνεδρίασης.  

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψην: 

·  Την αριθμ. 2/46631/9-6-2016 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών   

· Την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της οικονομικής επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 Α) εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού «« Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Καμείρου, Πεταλουδών,  Ατταβύρου, έτους 2016»  
 

Β) εισηγείται με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την διόρθωση του λεκτικού 

μέρους του Κ.Α. 30-6262.0006 του Προϋπολογισμού από «Καθαρισμός παραλιών περιοχής 

Καμείρου και Ατταβύρου»  στο ορθό «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Καμείρου,  
Πεταλουδών και Ατταβύρου» 

 

Γ) Εγκρίνει την ανατροπή της διάθεσης πίστωσης (που εγκρίθηκε με την απόφαση 133/4-5-

2016 της Οικονομικής Επιτροπής)  του Κ.Α. 30-6262.0006 με το ποσό των  -47.000,00 Ευρώ 

Δ) Ακυρώνει την τρέχουσα διαδικασία του ανωτέρω διαγωνισμού 
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Ε) Να γίνει νέα δημοπρασία με νέα μελέτη υιοθετώντας τις απόψεις της επιτροπής 
διαγωνισμού και της Οικονομικής Επιτροπής.   

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
                                                                 (Απόφ. Αρ.210/2016  Α.Δ.Α: 69Α2Ω1Ρ-ΙΚ8)   

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 
68.940,00€. 

 (Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/46571/9-6-2016) 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, 

της Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/46571/9-6-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη 

και προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 68.940,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, ως κατωτέρω: 

«Θέμα :  Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας. 

1. Παρακαλώ,  σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος 

Καλλικράτης) ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την 

διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού. Κατόπιν τούτου αιτούμαστε την διάθεση της 

πίστωσης για τους κωδικούς του προϋπολογισμού για την προμήθεια «εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας» ως κάτωθι: 

Κωδικός Αιτηθέν ποσό 

70-6699.0001     27.000,00 

70-7135.0008   43.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ:                      70.000,00 

Όλα τα χρηματικά ποσά του ανωτέρω πίνακα αφορούν το διαγωνισμό που            θα 

διενεργηθεί το παρόν οικονομικό έτος. 

2. Παρακαλώ να προβείτε στην έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 68.940,00 €».    

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη και της 

αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κας Βαϊλάκη Άννας) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της 

διακήρυξης για «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας», κλήθηκαν από τον πρόεδρο 

της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 2/46571/09-06-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της  

 Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

· Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19) 

· Την παράγραφο 1 εδάφιο δ΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Εγκρίνει τη διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για  την 

«Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 68.940,00 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  

 

«Θέμα: Κατάρτιση όρων και έγκριση μελέτης δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 69.629,40 ευρώ με φπα 24% (κωδ. 70-7135.0008, 70-6699.0001) για το 
έτος 2016. 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Το Ν.2286/95(ΦΕΚ 19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων». 

3. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

4. Το Ν. 2522/97(ΦΕΚ 178
Α
) 

5. Το άρθρο 2 παρ.12 του Ν.2286/95 

6. Την Π1/74446/2002 

7. Το ΠΔ 113/2010 

8. Το ΦΕΚ 1789/12-11-2010 με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2(παρ.12 

εδάφ.γ και 13 εδαφ.VIII). 

9. Το άρθρο 209 του νέου Δ.Κ.Κ. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στους κωδικούς 70-6699.0001, 70-

7135.0008  οι οποίοι έχουν πίστωση 70.000,00€ για προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής 

προστασίας. 

11. Τη μελέτη του διαγωνισμού και την αίτηση προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με το γραφείο Πολιτικής Προστασίας. 

12. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.  

13. Τις απόφασεις ανάληψης δαπάνης. 

14. Την εκχώρηση αρμοδιοτήτων με την 3042/2014 απόφαση Δημάρχου. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

1. Τη διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για   τη 

«προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου», προϋπολογιζόμενης αξίας 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.629,40 ευρώ με Φ.Π.Α. με τους κάτωθι όρους:  

 

2. Όροι διαγωνισμού: 

 

2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

Ρόδος, τηλ: 22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα 09.00 μμ (ώρα λήξης 

κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

 

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν αντικείμενο συναφές με αυτό που αναλύεται στο 

τεύχος της μελέτης. Επιπλέον, δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα με 

τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του 

αντικειμένου της προμήθειας (δηλ. εξοπλισμός πολιτικής προστασίας). 
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Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη 
προσφορά με αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα 

συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, επίσης, από:  

 

a. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο.  

b. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
c. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
d. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 νόμιμα επικυρωμένη, με την οποία να δηλώνεται ότι 

δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, 

ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση. 

e. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και 

τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

f. Τεχνική προσφορά για τα προκυρηχθέντα προϊόντα(τεχνική περιγραφή 

προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ). 

  

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δίδονται και σε απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση. 

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας διακήρυξης και δεσμεύουν τον ανάδοχο. 

 

2.3. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, που θα λήγει στις 28/02/2017. Επίσης, και η 

ισχύς της προσφοράς θα έχει λήξη στις 31/12/2016. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία 

αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 

ημερολογιακές ημέρες από την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση 

με το μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές. Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε 
πρόγραμμα word, σε πίνακα όμοιου με αυτού της μελέτης του διαγωνισμού και θα 
τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ρητά αναφέρεται ότι για την 

επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη προσφορά. 

 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 

v Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

v Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που 

διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

v Ο αριθμός της διακήρυξης (πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 

v Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

v Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

Οι ως άνω ενδείξεις θα αναφέρονται και σε όλους τους εσωτερικούς κανόνες. 
 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό 

φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά και ειδικότερα τα 

εξής, επί ποινή αποκλεισμού: 

 

· Όλα τα δικαιολογητικά με τα αντίγραφά τους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. (όχι 

κλειστά σε εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται η προσκόμιση σε ξεχωριστό 

εσωτερικό φάκελο με τίτλο «δικαιολογητικά συμμετοχής»). 
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· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό 

φάκελο, με τίτλο ‘οικονομική προσφορά’. 

· Οι τεχνικές προδιαγραφές, με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων υπηρεσιών, 

συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με 

αντίγραφο, με τίτλο ‘τεχνική προσφορά’.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα 

περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να 

προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των προκηρυχθέντων υλικών, όρος που θα περιληφθεί 

και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες. 

 

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε πίνακα ίδιο με αυτόν που περιλαμβάνεται στη μελέτη 
του διαγωνισμού. 
 

2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και 31/12/2016. Η 

κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, 
εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες μπορούν 
να δώσουν προσφορά και για κάθε ομάδα χωριστά για το σύνολο της. Αν έστω και ένα 
υλικό δεν υπάρχει στην προσφορά τους για την ομάδα, τούτη δεν θα γίνει αποδεκτή. Τέλος 
μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας με απαραίτητη 
προϋπόθεση για όλα τα υλικά όλων των ομάδων. 
 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει 

αποκλεισμό του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του 

διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους 

συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων θα γίνει 

δημόσια αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του 

διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει 

κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με 

απόδειξη. 

 

Σε περίπτωση πλημμελούς προμήθειας των υλικών ισχύουν όλες οι ποινικές ρήτρες που ορίζει ο 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, 

παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 

5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό 

εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί 

στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Διάταξη. 

 

2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

§ σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 

3-5, 85100, Ρόδος, τηλ. 22410-77728, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών και ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα 

παραλαβής του φακέλου από την Υπηρεσία).  

§ ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, 

μέχρι και την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, 

Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ. 22410-77728. 
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2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και 

ποσότητας.  

 

 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να 

δημοσιευτεί σε μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε νόμιμη δαπάνη βαρύνουν το μειοδότη. Στην 

προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 28/1980,  βάση των 

άρθρων 158, 209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 3858/2010(Νόμος Καλλικράτη).  

 

2.9. Ο τρόπος εξόφλησης ορίζεται στο άρθρο 10 της γενικής-ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

και αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν 

ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα 

δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη και της 

αναπληρώτριας Προϊσταμένης Οικονομικών κας Βαϊλάκη Άννας) 

  

 

«ΜΕΛΕΤΗ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»  

(ΚΩΔ. 70-6699.0001, 70-7135.0008)  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   
68.940,00 ευρώ με το  ΦΠΑ 24% 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

      

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και συγκεκριμένα κατηγορία μηχανημάτων δηλ. αλυσοπρίονο, θαμνοκοπτικό 

κ.λ.π. κατηγορία εργαλείων και κατηγορία ατομικών ειδών προστασίας. Ο προϋπολογισμός 

ανέρχεται στο ποσό των 68.940,00 με το Φ.Π.Α. και η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο 

διαγωνισμό.  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 1ο Αλυσοπρίονο 

Τ.Ε.500,00eur/τεμ. 
Βενζινοπρίονο, από 40  έως 60 cc, ισχύος τουλάχιστον 2.5 HP, με λεπίδα και αλυσίδα  45εκ., 

αυτόματη λίπανση αλυσίδας, φρένο και βάρους έως 6 κιλά. Γραπτή εγγύηση εργασίας και 

ανταλλακτικών τουλάχιστον 2 ετών.  

Άρθρο 2ο Θαμνοκοπτικό 

Τ.Ε.500,00 eur/τεμ. 
Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό, από 30 έως 45 cc, ισχύος τουλάχιστον 2 HP, με κεφαλή μισινέζας Τ 

35 και δίσκο χορτοκοπής βάρους έως 9 κιλά. Γραπτή εγγύηση εργασίας και ανταλλακτικών 2 ετών 

τουλάχιστον. 

Άρθρο 3ο Πριόνι χειρός 

Τ.Ε.15,00 eur/τεμ. 
Πριόνι χειρός διπλής κοπής κατάλληλο για κοπή κλαδιών με λάμα τουλάχιστον 25 εκατοστών. 
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Άρθρο 4ο Τσάπα 

Τ.Ε.14,00 eur/τεμ. 
Τσάπα τετράγωνη ατσάλινη με στειλιάρι. 

Άρθρο 5ο Τσουγκράνα 

Τ.Ε.14,00 eur/τεμ. 
 Τσουγκράνα ατσάλινη με τουλάχιστον με 12 δόντια με στειλιάρι. 

Άρθρο 6ο Φτυάρι 

Τ.Ε.12,00 eur/τεμ. 
Φτυάρι σφυρήλατο στρογγυλό με στειλιάρι 

Άρθρο 7ο Φτερό Κατάσβεσης 

Τ.Ε.35,00 eur/τεμ. 
Φτερό Κατάσβεσης μήκους 2μ.με μεταλλικά ελάσματα. 

Άρθρο 8ο Τσεκουροκασμάς 

Τ.Ε.12,00 eur/τεμ. 
Τσεκουροκασμάς με στειλιάρι. 

 

ΟΜΑΔΑ Β’  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 9ο Σετ Εργαλείων Γερμανοπολύγωνα 

Τ.Ε.80,00 eur/τεμ. 
Σετ κλειδιών Γερμανοπολύγωνων 8 τεμ αποτελούμενο από 8-9-10-12-13-14-17-19 χιλιοστών 

σφυρήλατα με εγγύηση εφόρου ζωής. 

Άρθρο 10ο Γαλλικό Κλειδί 

Τ.Ε.90,00 eur/τεμ. 
Γαλλικό κλειδί σετ τριών τεμαχίων 8", 10", 12", με εγγύηση εφόρου ζωής. 

Άρθρο 11ο Σετ Σφυριών 

Τ.Ε.80,00eur/τεμ. 
Σετ σφυριών μπάλας 3 τεμαχίων, βάρους 350, 450 & 680 γραμ. από ανθρακούχο χάλυβα, με 

εγγύηση εφόρου ζωής 

Άρθρο 12ο Γωνιακός Τροχός 

 Τ.Ε.60,00 eur/τεμ. 
Επαγγελματικός γωνιακός τροχός κοπής, ισχύος >= 700 W, αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 11.000 

min, διάμετρος δίσκου 115 mm. Γραπτή εγγύηση εργασίας και ανταλλακτικών τουλάχιστον 2 ετών. 

Άρθρο 13ο Περιστροφικό Κρουστικό Δράπανο 

Τ.Ε.600 eur/τεμ. 
Επαγγελματικό περιστροφικό κρουστικό δράπανο με ικανότητα τσοκ: 1.5-13 mm, Ισχύ εισόδου: 600 

Watt, Αποδιδόμενη ισχύ: 300 Watt, Μέγιστη ροπή: 12 Nm, Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2600 rpm, 

Κρούσεις ανά Λεπτό: 0-44200 bpm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ]: 25 mm, Μέγ. ικανότητα 

διάτρησης [ Χάλυβα ]: 13 mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]: 16 mm. Γραπτή εγγύηση 

εργασίας και ανταλλακτικών τουλάχιστον 2 ετών. 

Άρθρο 14ο Ηλεκτροκόλληση INVERTER 

Τ.Ε.400,00 eur/τεμ. 
Ηλεκτροκόλληση INVERTER με: Αυτόματο καλιμπράρισμα ρεύματος κατά τη διάρκεια της 

κόλλησης, ποτενσιόμετρο ρύθμισης, δυνατότητα συγκόλλησης με όλους τους τύπους των 

επενδυμένων ηλεκτροδίων (χάλυβας, βασικά, από ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο), Τάση εισόδου: 

230 V μονοφασικό, Ρεύμα συγκόλλησης: 10 - 150 A, Βαθμός προστασίας: IP 21, Περιλαβάνονται 

καλώδια, τσιμπίδες και μάσκα, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, Γραπτή εγγύηση εργασίας και 

ανταλλακτικών τουλάχιστον 2 ετών. 

Άρθρο 15ο Φορητή  Γεννήτρια Ανοιχτού Τύπου  KDG 6500E 10KVA 230V 

Τ.Ε.1.500,00 eur/τεμ. 
Συμπαγής κατασκευή. Τάση 230V (εναλλασσόμενη - μονοφασική).Κινητήρας DIESEL. Καύσιμο, 

πετρέλαιο κίνησης. Ηλεκτρονική (αυτόματη) ρύθμιση στροφών κινητήρα. Θερμικό προστασίας από 

υπερφόρτωση .Εύκολη μεταφορά - τροχήλατη. Χαμηλή στάθμη θορύβου.2 παροχές ρεύματος 

(πρίζες) 230V AC.1 παροχή ρεύματος 12V - 8,3A DC .Όργανο ένδειξης της τάσης 
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(βολτόμετρο).Εκκίνηση με χειρόμιζα και μίζα. Η μπαταρία για την εκκίνηση με μίζα 

συμπαραδίδεται. Δοχείο καυσίμου 15,0 ltr. 

Άρθρο 16ο Μπαλαντέζα καρούλι 50 μέτρα 

Τ.Ε.50,00 eur/τεμ. 
Διαθέτει 4 υποδοχές σούκο. Διαθέτει διακόπτη υπερφόρτωσης, προστατεύοντας τις ηλεκτρικές 

συσκευές από ενδεχόμενη βλάβη που μπορεί να προκληθεί από υπερφόρτωση. Ενισχυμένη 

μεταλλική πρακτική βάση στήριξης. Με εργονομική λαβή για εύκολη μεταφορά. 

Μέτρα: 50m, Kαλώδιο καρέ: 3×2.5mm2,Yλικό στροφείου: πλαστικό, Mέγιστη ισχύς: 3.200W 

Mέγιστη τάση: 230V,Ρεύμα: 16Α 

ΟΜΑΔΑ Γ’  ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 17ο Μπλουζάκι t-Shirt 

Τ.Ε.10,00 
eur/τεμ. 
Μπλουζάκι t-Shirt από 100 βαμβακερό ύφασμα ,περίπου  180 gr/m2.Kοντό μανίκι και στρογγυλή 

λαιμόκοψη. Με κέντημα υπόδειξης της υπηρεσίας εμπρός και πίσω.                                  

Άρθρο 18ο Γάντια Πυρόσβεσης 

Τ.Ε.30,00 
eur/τεμ. 
Γάντι πυροσβεστικό Υδροαπωθητικό .δερμάτινο ,ευλύγιστο ,εσωτερική επένδυση κεβλάρ, και 

σύμφωνα με τα πρότυπα.ΕΝ388,ΕΝ429,ΕΝ407 

Άρθρο 19ο Γυαλιά Προστασίας 

Τ.Ε.16,00 
eur/τεμ. 
Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου με Σκελετό από μαλακό PVC ,με 3 οπές αερισμού 

,αντιθαμπωτικό , με ελαστικό ιμάντα στήριξης κεφαλής ,σύμφωνα με τις Ευρ.Πρ.ΕΝ 140. 

Άρθρο 20ο                                 Μάσκα Αναπνοής                                                

Τ.Ε.18,00eur/τε
μ. 
Μάσκα αναπνοής ½ προσώπου από υποαλλεργίκο υλικό ,2 φίλτρων με βαλβίδα εκπνοής ,με 

ρυθμιζόμενους ιμάντες στήριξης κεφαλής ,συμφ με τις Ευρ.Πρ.ΕΝ 140 

Άρθρο 21ο Φίλτρο μάσκας αναπνοής 

Τ.Ε.8,00 
eur/τεμ. 
Φίλτρο μάσκας αναπνοής (3) ΕΝ. 141 

Άρθρο 22ο Παντελόνι εργασίας 

Τ.Ε.40,00 
eur/τεμ. 
Παντελόνι εργασίας. Να προσφέρει αντιπυρική προστασία, θερμομόνωση και προστασία από την 

ακτινοβολούμενη θερμότητα και με υψηλές μηχανικές ιδιότητες. Να φέρει 2 αντανακλαστικές 

ταινίες στα μπατζάκια.   

Άρθρο 23ο Γιλέκο φωσφοριζέ 

Τ.Ε.4,00 
eur/τεμ. 
Γιλέκο φωσφοριζέ με Ο.Ε.Μ με δυο αντανακλαστικές ταινίες 

Άρθρο 24ο                                      Χιτώνιο 

Τ.Ε.45,00eur/τε
μ. 
Να προσφέρει αντιπυρική προστασία, θερμομόνωση και προστασία από την ακτινοβολούμενη 

θερμότητα και με υψηλές μηχανικές ιδιότητες. Να φέρει  αντανακλαστικές ταινίες περιμετρικά στο 

στήθος και στα μανίκια καθώς και τσέπες για μικροεργαλεία στο στήθος  

Άρθρο 25ο Καπέλο τύπου τζόκεϊ 

Τ.Ε.15,00 
eur/τεμ. 
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Καπέλο αμερικάνικου τύπου από 100% βαμβακερό ύφασμα και σταθερό γείσο. Με ρυθμιζόμενους 

ιμάντες στο πίσω μέρος για εφαρμογή. 

Άρθρο 26ο Φακός κεφαλής 

Τ.Ε.10,00 
eur/τεμ. 
Φακός κεφαλής ρυθμιζόμενος από ελαφρύ υλικό τύπου LED,με ελαστικούς ιμάντες για στήριξη 

στην κεφαλή αλλά και σε κράνος. Με 2-3 σκάλες φωτισμού και ρύθμιση άνω κάτω. 

Άρθρο 27ο Επαναφορτιζόμενος Φακός LED αδιάβροχος 

Τ.Ε.40,00 
eur/τεμ. 
Άθραυστος φακός, υψηλής ευκρίνειας με μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές. Αδιάβροχος και 

ανθεκτικός στην σκόνη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα . Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου 

να λειτουργεί μέσω εσωτερικών επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Δυνατότητα τοποθέτησης σε 

κράνη ασφαλείας κάθε τύπου. Μέγιστη ισχύ φωτός : 1600 lumens 

Άρθρο 28ο Φορητός Προβολέας Εργασίας   τουλάχιστον 36W 

 Τ.Ε.40,00 
eur/τεμ. 
Φορητός Προβολέας Εργασίας  με λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας 

Άρθρο 29ο Τηλεβόες 

Τ.Ε.60,00 
eur/τεμ. 
Φορητός τηλεβόας μεγάλης ισχύς μέχρι 25 Watt και μεγάλης απόδοσης εως 600 μέτρα. 100% 

φορητός με δικιά του τροφοδοσία ή εναλλακτικά 12V καλώδιο αναπτήρα αυτ/του για χρήση εν 

κινήσει με το αυτοκίνητό. 

Τέλος  να διαθέτει μικρόφωνο με σπιράλ καλώδιο για χρήση, όπως επίσης και ενσωματωμένη  

σειρήνα για όπου μπορεί να απαιτείτε η χρήση της, καθώς και δυνατότητα εγγραφής μηνύματος. 

Άρθρο 30ο Επινώτιος Πυροσβεστικός σάκος 

Τ.Ε.160,00 
eur/τεμ. 
Επινώτιος Πυροσβεστήρας, εργονομικός και εύκαμπτος. Κατασκευασμένος από Cordura μεγάλης 

αντοχής και εσωτερικό πλαστικό δοχείο νερού, αντικαθιστούμενο, όσες φορές χρειαστεί, που είναι 

το μεγάλο πλεονέκτημά του. Η αντλία είναι διπλής φοράς. 

Ενισχυμένη ανάρτηση για ώμους, στήθος, μέση. Φέρει μεγάλη αποθηκευτική τσέπη και 2 

χειρολαβές ανάρτησης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Χωρητικότητα πυροσβεστήρα σε νερό: 20 lt ,Εμβέλεια κατάσβεσης: 6- 10 m ,Χρόνος εκκένωσης: 5 

min ,Μάζα σάκου και αντλίας: 2,0 kg ,Μικτό βάρος: 27 kg ,Θερμοκρασίες χρήσης και λειτουργίας: 

0 C° έως 75 C° 

Άρθρο 31ο Σκηνικός Εξοπλισμός 

Τ.Ε.225,00 
eur/τεμ. 
Τέντα πτυσσόμενη με μεταλλικό σκελετό ,σε γκρι κατά προτίμηση απόχρωση και 4 πλαϊνά 

τμήματα, με δυο παράθυρα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ύψος: 3,2 m, Διάσταση 3x4,5 m. Υλικό υφάσματος: 100% πολυεστερική ίνα, Με τσάντα 

μεταφοράς.           

Άρθρο 32ο Ισοθερμική κουβέρτα πρώτων βοηθειών αλουμινίου  

Τ.Ε.4,00eur/τε
μ. 
Εσωθερμική κουβέρτα έκτακτης ανάγκης-πρώτων βοηθειών αλουμινίου αδιάβροχη. 

Κατασκευασμένη από αλουμίνιο επεξεργασμένο με ατμό φύλλο PE, η οποία μονώνει και 

αντανακλά άριστα τη θερμότητα του σώματος. 

Χαρακτηριστικά:Διαστάσεις: 210x160cm,Βάρος: 50gr,Υλικό: Aluminium coated PE-foil 

Μίας χρήσης,Χρώμα: Ασημί / Χρυσό 
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ΟΜΑΔΑ Δ’  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Άρθρο 33ο Αντλίες Πυρόσβεσης 

Τ.Ε. 500,00 eur/τεμ. 
Εξωτερική Βενζινοκίνητη αντλία νερού με σωληνώσεις απάντλησης και εξώθησης. Να έχει 

δυνατότητα εισόδου και εξόδου στομίου νερού 3 ιντσών με δυνατότητα άντλησης 12 μέτρων 

μέγιστο μανομετρικό ύψος (m): 60. Μαζί με την αντλία να διατεθεί και ένας νεροσωλήνας σπιράλ 

σκληρός, άντλησης 6 μέτρων με στοιχείο προσαρμογής στην αντλία, ένας νεροσωλήνας – μάνικα 

εξαγωγής 20 μέτρων με στοιχείο προσαρμογής στην αντλία και δύο τσιμούχες για ασφαλή 

προσαρμογή των νεροσωλήνων στην αντλία. 

Άρθρο34ο Πυροσβεστικός σωλήνας, μήκους 25m,διαμέτρου  
Φ 25mm. Τ.Ε.80,00 eur/τεμ. 

Πυροσβεστικός σωλήνας, μήκους 25m,διαμέτρου Φ 25mm,(1’’) με ημισυνδέσμους STORZ D 25 

mm  κατασκευασμένοι σύμφωνα με το DIN 14811 ή άλλο αντίστοιχης πιστοποίησης ευρωπαϊκού 

πρότυπου 

Άρθρο 35ο Πυροσβεστικός σωλήνας, μήκους 15m,διαμέτρου 

Φ 45mm. Τ.Ε.65,00 eur/τεμ. 
Πυροσβεστικός σωλήνας, μήκους 15m,διαμέτρου Φ 45mm,(1 3/4’’) με ημισυνδέσμους STORZ D 

45 mm  κατασκευασμένοι σύμφωνα με το DIN 14811 ή άλλο αντίστοιχης πιστοποίησης ευρωπαϊκού 

πρότυπου 

Άρθρο 36ο Αυλοί νερού με STORZ 25 mm. 

Τ.Ε.12,00eur/τεμ. 
 Αυλοί νερού με STORZ 25 mm. 

Άρθρο 37ο Ανταλλακτικό συστολή 

Τ.Ε.20,00 eur/τεμ. 
Aνταλλακτικό συστολή 45χ25 mm και 65χ25 mm. 

 

ΟΜΑΔΑ Ε’  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
Άρθρο 38ο Τρέιλερ 

Τ.Ε. 2.500,00 eur/τεμ. 
Τρείλερ ισοθερμικό ,με πάνελ πολυουρεθάνης 40mm,ενδεικτικών διαστάσεων:  

2800Χ1450ΧmmΧ1000(ΜΧΠΧΥ), για καθαρό φορτίο  1000 κιλά. 

Σασί γαλβανισμένο εν θερμώ, άξονας με ανάρτηση τύπου στρέψης.  

Σύστημα φρένου(μηχανικά φρένα αδρανείας),το οποίο να  προσφέρει επιπλέον οδική ασφάλεια στο 

ρυμουλκό. 

Η όλη κατασκευή  να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE της έγκρισης τύπου 

βάσει της οδηγίας 2007/46. 

 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  
 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

α) Aπό τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ - υπουργική 

απόφαση 11389/93), 

β) Aπό το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) και 

γ) Tο Ν. 2286/95. 
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Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους 

που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και 

μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 

24 υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών  από την 

παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως 

καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με 

την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της 

οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

  

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 

και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της 

σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που 

αναφέρονται στα σχετικά  άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ και τα 

έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το  Δήμο. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το 

άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την 

προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

Ροδίων. 
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Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ’ όσον 

συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

 

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή 

υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. 

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

                                               

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α' ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

Αλυσοπρίονο 15 500        7.500 €  

Θαμνοκοπτικό 15 500        7.500 €  

Πριόνι χειρός 50 15          750 €  

Τσάπα 50 14          700 €  

Τσουγκράνα 50 14          700 €  

Φτυάρι 50 12          600 €  

Φτερό κατάσβεσης 20 35          700 €  

Τσεκουροκασμάς 20 12          400 €  

 Μερικό Σύνολο           18.850 €  
ΟΜΑΔΑ Β' ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

Συλλογή Εργαλείων Γερμανοπολύγωνα 1 80            80 €  

Συλλογή Γαλικών Κλειδιών 1 90            90 €  

Συλογή Σφυριών 1 80            80 €  

Γωνιακός Τροχός Κοπής Υλικών 5 60          300 €  

Περιστροφικό Κρουστικό Δράπανο 1 600          600 €  

Ηλεκτροκόλληση ΙNVERTER 1 400          400 €  

Φορητή Ηλεκτρογεννήτρια 10 KVA 1 1500        1.500 €  

Μπαλαντέζα καρούλι 50μ 3Χ2,5 mm SAS 4 50          200 €  

 Μερικό Σύνολο           3.250 €  
ΟΜΑΔΑ Γ' ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

Μπλουζάκι T-Shirt 100 10        1.000 €  

Γάντια πυρόσβεσης 100 30        3.000 €  

Ζεύγος Γυαλιών προστασίας 100 16        1.600 €  

Μάσκα αναπνοής 100 18        1.800 €  

Φίλτρο μάσκας αναπνοής 100 8          800 €  

Παντελόνι προσέγγισης 100 40        4.000 €  

Γιλέκο Φωσφοριζέ 100 4          400 €  

Χιτώνιο 100 45        4.500 €  

Καπέλο τύπου τζόκευ 100 15        1.500 €  

Φακός κεφαλής LED 100 10        1.000 €  

Κουβέρτα ισοθερμική έκτακτης ανάγκης 100 4          400 €  

Σακίδιο 100 15        1.500 €  

Επαναφορτιζόμενος Φακός LED 10 40          400 €  

Φορητός Προβολέας Εργασίας LED minimum 10 40          400 €  
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36W 

Επινότιο κατάσβεσης 15 160        2.400 €  

Τηλεβόας 6 60          360 €  

Σκηνικός εξοπλισμός (τέντα ) 4 225          900 €  

 Μερικό Σύνολο         25.960 €  

ΟΜΑΔΑ Δ' ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

Αντλία Πυρόσβεσης 10 500        5.000 €  

Πυροσβεστικός σωλήνας Φ25mm / μήκους 25m 50 80        4.000 €  

Πυροσβεστικός σωλήνας Φ45mm / μήκους 15m 20 65        1.300 €  

Αυλοί νερού STORZ 25mm 15 12          180 €  

Ανταλλακτικό συστολή 45x 25 mm / 45x 25 mm 20 20          400 €  

 Μερικό Σύνολο         10.880 €  
ΟΜΑΔΑ Ε' ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 
ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

Τρέιλερ 4 2500      10.000 €  

 0 0               - €  

 Μερικό Σύνολο           10.000 €  

Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ 23%          68.940 €  
 
Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 133/2016 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΕΩ1Ρ-ΝΕΦ), η οποία συνοδεύεται από την 

προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στους 

σχετικούς Κ.Α.70-6699.0001 & 70-7135.0008, που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και 

καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την 

κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών. 
 

 

 

ΘΕΜΑ4ο 
                                                           (Απόφ. Αρ.211/2016  Α.Δ.Α: ΩΧΒΟΩ1Ρ-8Φ7)   

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 421/2015 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούσε 
την έγκριση « αποδοχής ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου 
και της Γκαβογιάννη Μαριέττας συζ. Παναγιώτη το γένος Κυριάκου Σωτρίλλη»   
 

Ο ίδιος (ο  Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών την απόφαση 421/2015 της Οικονομικής 

Επιτροπής: 
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 28ης
  Συνεδρίασης 2015 

της 04ης
 Δεκεμβρίου 2015 

 

Αριθμός Απόφασης  421 / 2015 

 

Περίληψη 

 

ΘΕΜΑ  6o   

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξωδίκου συμβιβασμού, μεταξύ του 
Δήμου Ρόδου και της Γκαβογιάννη Μαριέττας συζ. Παναγιώτη το γένος Κυριάκου Σωτρίλλη. 

 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 2/111633/26-11-

2015) 
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 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 
2015 και ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου 

Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, αριθ. 3042/15-9-2014 «περί του ορισμού & ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Περδίκη 

Ιωάννη, με αρ. πρωτ. 2/112373/30-11-2015, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 

72, 74 και 75 παρ. 6,  του Ν. 3852/2010. 

 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω 

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1.Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη  Βασίλειο, 5. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, 6. Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη Βασιλική 7. 

Μανωλάκη Αλέξανδρου, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Ατσίδη Ελπίδα (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 

του Ν.3852/2010) από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη, ο οποίος 

αν και κλήθηκε δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, 2. Παναή Ευαγγελία (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται 

όπως προβλέπεται  (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010) από το τρίτο αναπληρωματικό μέλος της 

πλειοψηφίας κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο, λόγω έλλειψης αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας, 3. 

Δράκος Μιχαήλ (αδ/τος), 4.Σπάνος – Παπαγιάννης Αναστάσιος. 

 

παρόντων επίσης, της  Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. Μακρή Τριανταφυλλιάς, της 

κας Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλου  του τμήματος υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, του κου 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου, νομικού συμβούλου, του κου Σταυρή Μιχαήλ εντεταλμένου συμβούλου, του 

κου Μπακίρη Φώτιου, προϊσταμένου τμήματος Διαχείρισης υλικών, της κ. Κωτσάκη Βικτώριας, 

υπαλλήλου του τμήματος λογιστηρίου,    

  

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με 

αρ. πρωτ. 2/111633/26-11-2015, ως κατωτέρω: 

«  Θέμα: Η από 14.10.2015 Αίτηση περί Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς της Γκαβογιάννη Μαριέττας 

συζ. Παναγιώτη το γένος Κυριάκου Σωτρίλλη, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Δημοτικής 

Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αρ. 20. 

Σχετ: Η από 14.10.2015, υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/97166/14.10.2015 Αίτηση περί Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Διαφοράς της Γκαβογιάννη Μαριέττας συζ. Παναγιώτη το γένος Κυριάκου Σωτρίλλη. 

Η καθ’ ης Μαριέττα συζ. Παναγιώτη Γκαβογιάννη το γένος Κυριάκου Σωτρίλλη, δυνάμει των ακόλουθων 

εγγράφων, ήτοι: 

1. Του από 12.01.1996 Ιδιωτικού Συμφωνητικού – Κυρίας Σύμβασης που καταρτίστηκε στην Κρεμαστή 

Ρόδου, μεταξύ αφενός της πρώην Κοινότητας Κρεμαστής, ενεργούσης ως εργοδότου και αφετέρου των 

Μαριέττας Σωτρίλη και καθ’ ης, Αρχιτέκτονος Μηχανικού, Ιωάννη Κατωγά, Αρχιτέκτονος Μηχανικού, 

Μάρκου Λεγάκη, Τοπογράφου Μηχανικού και Αλέξανδρου Τσιριγώτη, Πολιτικού Μηχανικού, 

ενεργούντων ως αναδόχων, που αφορά την ανάθεση της εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης σε 

ψηφιακή μορφή του οικισμού της Κοινότητας Κρεμαστής, δυνάμει της οποίας σύμβασης ορίστηκε ως 

προεκτιμόμενη αμοιβή των αναδόχων για το αντικείμενο της σύμβασης στο άρθρο 6 αυτής το ποσό των 

Δραχμών πέντε εκατομμυρίων (ΔΡΧ. 5.000.000,00) και για το αντικείμενο της ψηφιακοποίησης το ποσό 

των Δραχμών τριών εκατομμυρίων (ΔΡΧ. 3.000.000,00), η οποία αμοιβή συμφωνήθηκε να καταβληθεί 

κατά φάσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 αυτής. 

2. Της από 11.12.2007 Αιτιολογικής Εκθέσεως του (πρώην) Δήμου Πεταλουδών, η οποία συνοδεύει την 

1η τροποποιητική σύμβαση του ανωτέρω έργου κατά την οποία ορίστηκε, πέραν των άλλων, η εκ νέου 

εκπόνηση της Α’ φάσης της μελέτης λόγω αλλαγής των συνθηκών του έργου, καθώς είχε παρέλθει μία 

δεκαετία από την διεκπεραίωσή της και η μη σύμπραξη συγκοινωνιολόγου και μελετητή υδραυλικών, άρα 

η μη συνέχιση της μελέτης από τους αναδόχους Μάρκο Λεγάκη και Αλέξανδρο Τσιριγώτη. Τέλος 

ορίστηκε η συμβατικής αμοιβή της Πολεοδομικής Μελέτης μετά από τις κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 

στο ποσό των Ευρώ  €157.426,87, πλέον ΦΠΑ 13% (ποσού Ευρώ €20.465,49), ήτοι συνολικού ποσού 

Ευρώ €177.892,36. 



26 

 

3. Τoυ υπ’ αριθμ. 576/21.01.2008 εγγράφου της πρώην Κοινότητας Κρεμαστής δια του οποίου 

προσκλήθηκαν οι ανάδοχοι να υπογράψουν την 1η τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης (δυνάμει και της 

υπ’ αριθμ. 378/2007 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεταλουδών, η οποία επικυρώθηκε 

με την υπ’ αριθμ. 17538/07/09.01.2008 όμοια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και 

Δ/νσης Νομού Δωδ/σου). 

4. Της 1ης Τροποποιητικής από 12.02.2008 Σύμβασης της ανωτέρω μελέτης που υπεγράφη μεταξύ του 

πρώην Δήμου Πεταλουδών, της καθ’ ης και του Ιωάννη Κατωγά, ως μοναδικών πλέον αναδόχων του 

έργου, ως προς όρους και προδιαγραφές που περιελάμβανε όλα τα ανωτέρω προαναφερόμενα. 

5. Της 2ης Τροποποιητικής από 21.03.2012 Σύμβασης της εν λόγω μελέτης δια της οποίας αντικατέστησε 

η καθ’ ης των εκ των αναδόχων Ιωάννη Κατωγά λόγω του θανάτου του, ισχυουσών των λοιπών όρων των 

από 12.01.1996 Αρχικής Σύμβασης και 1ης Τροποποιητικής από 12.02.2008 Σύμβασης, όπως η εν λόγω 

αντικατάσταση εγκρίθηκε δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 39/22.06.2011 εγγράφου του Δήμου Ρόδου. 

6. Της 3ης από 10.06.2014 Εντολής Πληρωμής για το ποσό Ευρώ €77.289,43, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 16%, ήτοι ποσού Ευρώ €10.660,61, με συνημμένη την 3η πιστοποίηση για την πληρωμή των 

εκτελεσθεισών εργασιών του έργου/μελέτης και το 3ο πινάκιο αμοιβής. 

7. Της υπ’ αριθμ. 376/2014 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που διέταξε τον 

Δήμο Ρόδου σε καταβολή ποσού Ευρώ 33.699,79 στην καθ’ ης, δυνάμει της 2ης από 01.10.2012 Εντολής 

Πληρωμής που εξέδωσε ο Δήμος Ρόδου για την ολοκλήρωση του αναφερόμενου μέρους, στην ανωτέρω 

διαταγή πληρωμής, της προπεριγραφείσας σύμβασης μελέτης για την 2η πιστοποίηση προς πληρωμή των 

εκτελεσθεισών εργασιών του έργου/μελέτης και το 2ο πινάκιο αμοιβής και το σχετικό από 25.09.2014 

Ένταλμα Πληρωμής που εκδόθηκε από τον Δήμο Ρόδου. 

8. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1231/10.06.2014 αίτηση της καθ’ ης προς το Δήμο Ρόδου για υποβολή του 3ου 

λογαριασμού της εν λόγω μελέτης με σκοπό την πληρωμή της αμοιβής της καθ’ ης, και 

9. Του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1257/2014 εγγράφου του Δήμου Ρόδου περί παραλαβής του σταδίου της εν λόγω 

μελέτης που αφορά και την πληρωμή του 3ου λογαριασμού, 

εξέδωσε την ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. 338/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου για το συνολικό ποσό Ευρώ ύψους εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα και 

σαράντα τριών λεπτών (€77.289,43), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, ποσού Ευρώ δέκα χιλιάδων 

εξακοσίων εξήντα και εξήντα ενός λεπτών (€10.660,61), νομιμοτόκως από 11.06.2014, μέχρις πλήρους 

και ολοσχερούς εξοφλήσεως. 

Αντίγραφο της εν λόγω υπ’ αριθμ. 338/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

μετά της παρά πόδας αυτής από 22.07.2015 Επιταγής προς Γνώση μας κοινοποίησε την 27.07.2015. Την 

εν λόγω υπ’ αριθμ. 338/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ανακόψαμε με την από 

19.08.2015 με ΑΚΔ 469/26.08.2015 Ανακοπή ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την 

οποία και επιδώσαμε στην καθ’ ης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 262Α’/01.09.2015 Έκθεσης Επίδοσης της 

δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, Ελένης Μ. Καρακοπούλου. Η εν λόγω ανακοπή 

εκδικάζεται την 08.11.2018, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

Στη συνέχεια, η καθ’ ης Μαριέττα συζ. Παναγιώτη Γκαβογιάννη το γένος Κυριάκου Σωτρίλλη, υπέβαλε 

στον Δήμο Ρόδου την από 14.10.2015 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/97166/14.10.2015 Αίτηση αυτής περί 

Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, με την οποία ζήτησε την εξωδικαστική επίλυση της εν λόγω 

διαφοράς, ήτοι την καταβολή προς αυτήν μόνον του επιδικασθέντος κεφάλαιο ποσού Ευρώ εβδομήντα 

επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα και σαράντα τριών λεπτών (€77.289,43), συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 16%, ποσού Ευρώ δέκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα και εξήντα ενός λεπτών (€10.660,61), 

παραιτούμενη της αξίωσής της περί του δικαιώματος είσπραξης τόκων από την ανωτέρω υπόθεση, σε 

τρεις δόσεις ως εξής: 

Α’ δόση: ίση με το 50% του συνολικού ποσού κατά τους ισχυρισμούς της καθ’ ης ποσού €81.953,45 

υπολογιζομένου, κατ’ αυτήν, με το νέο συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος ισχύει πλέον από 01.10.2015, ήτοι 

23% αντί για 16% (Ήτοι, νέο ποσό αμοιβής: €66.628,82 Χ 23% = €81.953,45, αντί του επιδικασθέντος 

αυτής ποσού αμοιβής €66.628,82 Χ 16% = €77.289,43). Το 50% (=€40.976,72), κατά τους ισχυρισμούς 

της καθ’ ης, απαιτείται για να καλυφθούν οι κρατήσεις και η φορολογία που υπολογίζονται επί του 

συνολικού ποσού της αμοιβής αυτής (€66.628,82) και ο ΦΠΑ που πρέπει να αποδοθεί εντός τριμήνου από 

τη στιγμή εκδόσεως από αυτήν του τιμολογίου για το σύνολο της αμοιβής. 

Β’ δόση: ίση με το 25% του συνολικού ποσού. Η δόση αυτή πρέπει να πληρωθεί εντός του ιδίου 

φορολογικού έτους από τη στιγμή που θα πληρωθεί η πρώτη δόση και θα εκδοθεί το τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών ώστε να καλυφθεί εν μέρει η «ζημία», κατά τους ισχυρισμούς της καθ’ ης, λόγω του 

υψηλότερου συντελεστή φορολογίας που θα προκύψει από το ποσό που δεν έχει εισπραχθεί ακόμα και θα 

φορολογηθεί, και 

Γ’ δόση: ίση με το 25% του συνολικού ποσού. 

Όσον αφορά την συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε η αντίδικος καθ’ ης, προτείνω, για να υπάρχει 

όφελος του Δήμου, να γίνει δεκτή η αίτηση της καθ’ ης Μαριέττας συζ. Παναγιώτη Γκαβογιάννη το γένος 
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Κυριάκου Σωτρίλλη, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, παρά το γεγονός ότι έχει 

θεσπισθεί πλέον και ο ν. 4329/2015, ο οποίος κάνει ειδική πρόβλεψη – μνεία για τις χρηματικές αξιώσεις 

από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου μόνο 

του επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 338/2015 Διαταγή Πληρωμής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων 

ογδόντα εννέα και σαράντα τριών λεπτών (€77.289,43), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, ποσού Ευρώ 

δέκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα και εξήντα ενός λεπτών (€10.660,61), εφόσον οφείλεται η ανωτέρω 3η 

από 10.06.2014 Εντολή Πληρωμής σ’ αυτήν, δυνάμει της οποίας και των υπολοίπων ανωτέρω εγγράφων 

εξέδωσε η Μαριέττα συζ. Παναγιώτη Γκαβογιάννη το γένος Κυριάκου Σωτρίλλη την υπ’ αριθμ. 338/2015 

Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού 

Ευρώ δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ενός και πενήντα επτά λεπτών (€12.881,57), από την ημέρα 

της επικύρωσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου του κατωτέρω Πρακτικού Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Διαφοράς, παραιτούμενη, άμα την καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης σε αυτήν, εγγράφως, από 

την αξίωση καταβολής όλων των αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης 

δικαστικής δαπάνης της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 338/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου. 

Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους της καθ’ ης Μαριέττας συζ. 

Παναγιώτη Γκαβογιάννη το γένος Κυριάκου Σωτρίλλη, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα 

να υπογραφεί, με εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί της εκκρεμούσης 

παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου προς 

επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στέφανου Στρατή) 

 

 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται αναλυτικά στο πρακτικό της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

· την, υπ’ αριθμ. 2/111633/26-11-2015, εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας,  

· άρθρο 72, παρ. 1 εδαφ. ιδ΄, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012) & 

παρ. 2,  Ν.3852/2010) 

· την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της οικονομικής επιτροπής.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

 παραπέμπει, με θετική εισήγηση  τον συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Γκαβογιάννη 
Μαριέττας συζ. Παναγιώτη το γένος Κυριάκου Σωτρίλλη, δηλαδή τη συμβιβαστική επίλυση της 

διαφοράς με παραίτηση της ενάγουσας- αιτούσας  από τόκους, δικαστική δαπάνη και δικηγορική αμοιβή, 

διότι τα κονδύλια αυτά  θα επιβαρύνουν αθροιστικά με το κεφάλαιο και τον Φ.Π.Α. τον Δήμο Ρόδου 

εφόσον η υπόθεση αντί συμβιβασμού, κριθεί στα Δικαστήρια και δικαιωθεί η ενάγουσα στην επικουρική 

βάση της αγωγής του αδικαιολόγητου πλουτισμού, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, λόγω 

ποσού {άρθρο 72, παρ. 1 εδαφ. ιδ΄, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012) & παρ. 

2,  Ν.3852/2010}, όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση, όπως ακριβώς προβλέπεται, για το θέμα περί της 

αποδοχής ή μη του εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Γκαβογιάννη Μαριέττας 
συζ. Παναγιώτη το γένος Κυριάκου Σωτρίλλη (σχετική αίτηση συμβιβασμού αρ. πρωτ. 

2/97166/14.10.2015), με την καταβολή μόνον του κεφαλαίου της απαίτησης της ενδιαφερομένης, ύψους 

εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα και σαράντα τριών λεπτών (€77.289,43) χωρίς 

τόκους, δικαστική δαπάνη και δικηγορική αμοιβή. Η καταβολή του ποσού προτείνεται να γίνει ως εξής: 

το 40%  του ποσού δηλαδή 30.915,77 Ευρώ θα καταβληθεί ως πρώτη δόση και το υπόλοιπο 60% θα 

καταβληθεί σε τρεις μηνιαίες δόσεις (46.373,66/3=15.457,89Ευρώ η μηνιαία δόση). 

 Μετά τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο νομικός 

σύμβουλος κος Στρατής Στέφανος  για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβιβασμού, θα πρέπει 

δηλαδή να συναφθεί μεταξύ Δήμου Ρόδου και της κας Γκαβογιάννη Μαριέττας  συζ. Παναγιώτη το 
γένος Κυριάκου Σωτρίλλη, Σύμβαση Εξωδικαστικής Επίλυσης της Διαφοράς , συνοδευόμενη  όμως με 

προηγούμενη  δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της αγωγής (άρθρα 76 παρ.3 και 142-143 ΚΔΔ 

έγγραφο μας αρ. πρωτ. 2/76825/11-7-2014) . 
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Έπειτα ο πρόεδρος ενημερώνει το σώμα  ότι η  απόφαση αυτή πρέπει να τροποποιηθεί στην 

τελευταία παράγραφό της, ως εξής: «Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου 

συμβιβασμού, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με εξουσιοδότηση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ή στον 

Αντιδήμαρχο των Οικονομικών, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί της 

εκκρεμούσης παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου προς επικύρωση». 

 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

·  Την αριθμ. 421/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   

· Τ

ην ανάγκη τροποποίησης  της απόφασης αυτής  στην τελευταία  παράγραφο 

προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

  Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 421/2015 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με 

Α.Δ.Α. ΩΕΗΘΩ1Ρ-5Σ1  ως προς την τελευταία παράγραφο,   ως εξής:   

«Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού, θα πρέπει παράλληλα να 

υπογραφεί, με εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σε μέλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ή στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Πρακτικό 

Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί της εκκρεμούσης παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα 

πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου προς επικύρωση». 

  Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 421/2015 όπως ακριβώς έχει. 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνου που 

τέθηκε εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας συνεδρίασης. 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   
              

Περδίκης Ιωάννης    

   Αντιδήμαρχος                                                                    

                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1.  Παλαιολόγου Μιχαήλ   

2. Ψυλλάκης Βασίλειος   

3. Μουτάφης Δήμος – Μχαήλ   

4. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

     

5. Κυριαζής Στέφανος   


