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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: 7/11-04-2016 
 

      Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα , 11 Απριλίου 
2016 και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη 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 αριθμ. πρωτ. 2/26897/11-04-2016, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα 

άρθρα 72, 74 και 75 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 εννιά (9) 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. Κυριαζή 

Στέφανο, 8. Ατσίδη Ελπίδα, 9. Παναή Ευαγγελία  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Δράκος Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως 

προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Τοκούζη Παναγιώτη ως πρώτο 

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση, 2. Σπανός 

– Παπαγιάννης Αναστάσιος (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 

75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Κυριαζή Στέφανο ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας 

λόγω μη ύπαρξης άλλων αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας,  

  

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της  Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. 

Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κας   Καρτάνου Παρασκευής υπαλλήλους του Τμήματος Συλλογικών 

Οργάνων, του κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου, προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου   

 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος) ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τους λόγους που επέβαλλαν την παρούσα 

έκτακτη συνεδρίαση, λέγοντας ότι θα πρέπει να διευθετηθούν θέματα που αφορούν:  

  

1.Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 

πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου (Παραλίες της Ε.Τ.Α.Δ.)»  θέμα που πρέπει να συζητηθεί ενόψει 

της τουριστικής περιόδου 

 

2.Εξέταση προδικαστικών προσφυγών επί του δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού «Εργασίες 

Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής 

Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, περιόδου 2016-2018», για χρονικό διάστημα 3 ετών 

(από 1/1/2016 μέχρι και 31/12/2018) και ενδεικτικό προϋπολογισμό δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες 

ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (12.681.241,95 €) απόφαση 

που πρέπει να συζητηθεί λόγω του ότι αφορά την καθαριότητα του νησιού ενόψει τουριστικής περιόδου. 
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3. Έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου  διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

ζωοτροφών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ. Πρέπει να συζητηθεί λόγω του ότι 

πρέπει να αγοραστεί τροφή για τα ζώα. 

 

4. Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών για ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής 

διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» θέμα που πρέπει να 

συζητηθεί λόγω του ότι πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός άμεσα για να γίνουν έπειτα και εργασίες. 

  

5 .Έγκριση  για έξοδα ταξιδίου της Δ/ντριας Οικονομικών Κας Καλογήρου Παρασκευής στην Αθήνα για 

συμμετοχή στη διημερίδα της ΚΕΔΕ με θέμα: Ελεκτικό συνέδριο και δήμοι, νομιμότητα, διαφάνεια, 

αποτελεσματικότητα» στις 14 και 15 Απριλίου 2016 Κ.Α. 10-6422.0001 ποσό 400,00 Ευρώ. 

 

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

θέματος και προτείνει τη συζήτησή του, καθώς και τη σχετική λήψη απόφασης. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
                                                                            (Απόφ. Αρ.120/2016  (Α.Δ.Α: 69ΡΡΩ1Ρ-ΝΑΨ)   

Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 
πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου (Παραλίες της Ε.Τ.Α.Δ.)»   

(Εισήγηση Τμήματος Προσόδων  Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ. 2/26914/11-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, της Δ/νσης 

Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/26914/11-04-2016, δια της οποίας προτείνονται οι όροι διακήρυξης 

δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με 

σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σε παραλίες αρμοδιότητας της Ε.Τ.Α.Δ., 

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

διακήρυξης – δημοπρασίας, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 
 

   

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την, υπ’ αριθμ. 2/26914/11.04.2016, εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία, 
{με την αρνητική ψήφο της κ.Παναή Ευαγγελίας}, 

 

Α. Την  κατάρτιση  των όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 

προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σε παραλίες αρμοδιότητας της 

Ε.Τ.Α.Δ.,  ως κατωτέρω:   

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

α) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31 και το Π.Δ. 270/1981. 

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

γ) το Ν.3852/2010 

δ) την υπ’ αρ. 83/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρησης 

τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για τα έτη  2015-2016   και παραπέμφθηκε στην Οικονομική Επιτροπή ο 

καθορισμός των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010. 

ζ)την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ.3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων 

αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου. 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος (σε παραλίες 

αρμοδιότητας της Ε.Τ.Α.Δ., όπως περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να 
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εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας. 

 

Άρθρο 1 

Περιγραφή χώρων παραχώρησης –Ελάχιστο όριο προσφοράς 

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη 

μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος καθώς και το ελάχιστο όριο προσφοράς, ορίζονται ως εξής:   

 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΔ 

ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Τιμές εκκίνησης 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΠΟΣΤΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΙΜΗ Δ.Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
1ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
8.800,00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
2ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
8.800,00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
3ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
4.400,00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
4ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

4.400,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
5ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

4.400,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
6ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

4.400,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
7ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
500,00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
8ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
4.400,00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
9ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
4.400,00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
10ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
4.400,00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3.850,00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
5 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
6 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
7 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
8 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
9 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
10 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
11 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
12 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
13 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
14 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
15 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
16 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

3.850,00 € 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 1ο 1 Θ.Μ.Α. 3.200,00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2ο 2 Θ.Μ.Α. 7.000,00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 3ο 3 Θ.Μ.Α. 7.000,00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

 

ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ 

Τιμές εκκίνησης 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΙΜΗ Δ.Ε. 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΒΡΑΧΟΣ   ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΜΑΕΣΤΡΟ  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΑΛΥΒΑ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΑΛΥΒΑ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

AREA BLUE ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΚ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΚ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΚ 3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΟΚΕΑΝΙΣ1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΛΗΤO ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΑΨΗΣ  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1.500,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
1.800,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

1.800,00 € 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΚ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

1.800,00 € 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

1.800,00 € 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΟΣΤΑ ΜΑΡΕ   (COSTA MARE) Θ.Μ.Α. 3.250,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΜΠΙΚΙΝΙ Θ.Μ.Α. 2.100,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΚ (OLYMPIC) Θ.Μ.Α. 3.200,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΣΕΡΑΤΟΝ (SHERATON) Θ.Μ.Α. 3.250,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΑΨΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ Θ.Μ.Α. 3.250,00 € ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

Για το πόστο στην τοποθεσία ΟΚΕΑΝΙΣ 1 έχει κατατεθεί αίτηση προτιμησιακού δικαιώματος. 

Προτείνεται η πλειστηρίαση του πόστου υπό αίρεση έως ότου αποφανθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου, επί του αιτήματος. 
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ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Τιμές εκκίνησης 

Περιοχή ΠΟΣΤΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΙΜΗ Δ.Ε. 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 

ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

ΒΙΓΛΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
1.300,00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 

ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2.500,00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 

ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2.500,00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 

ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2.500,00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 

ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2.500,00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

 

ΔΕ ΡΟΔΟΥ 

Τιμές εκκίνησης 

 ΠΟΣΤΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Σ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΙΜΗ Δ.Ε. 

ΕΛΛΗ 
ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΖΙΝΟ 

ΡΟΔΟΥ 
Θ.Μ.Α. 1.200,00 € ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ Θ.Μ.Α. 2.500,00 € ΡΟΔΟΥ 

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ  

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ  

Θ.Μ.Α. 1.200,00€ ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4.000,00 € ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
5 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
6 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
7 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
8 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
9 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
10 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
11 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
12 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € ΡΟΔΟΥ 
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ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
13 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
14 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
15 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
16 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
17 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
18 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
19 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
20 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
21 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
22 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
23 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
24 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
25 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
26 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
27 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
28 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
29 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
30 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
31 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
32 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
33 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
34 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
35 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
36 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
37 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
38 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
39 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
40 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
41 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ- 42 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4.000,00 € ΡΟΔΟΥ 
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ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
43 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
44 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
45 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
46 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
47 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
48 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
49 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
50 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
51 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
52 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
53 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
54 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
55 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
56 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
57 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
58 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
59 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
60 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
61 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
62 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
63 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
64 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
65 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
66 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
67 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 
68 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

ΚΡΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΞΕΝ. 

SIRENE 
ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

4.000,00 € 
ΡΟΔΟΥ 

Όπου Θ.Μ.Α. = Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής. 

 

Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην των παραπάνω αναφερόμενων ανά περιοχή,   

επιφέρει τις κυρώσεις που ορίζονται από   την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τον αιγιαλό και την 



8 

 

παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. 

 

Άρθρο 2 

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στις 

…./…./2016 και ώρα έναρξης ……….π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που θα οριστεί με απόφαση  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου . 

Σε περίπτωση ενστάσεων ή μη προσέλευσης ενδιαφερομένων η δημοπρασία θα επαναληφθεί εντός 7 

ημερών την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

 

Άρθρο 3 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και 

ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον 

εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης 

ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η 

δέσμευση αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά 

τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή, πριν την ενάρξεως 

της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει 

για δικό του λογαριασμό. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη 

δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται 

στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο μετά την υπογραφή 

του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή. 

Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο. 

 

Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία. 

 

Άρθρο 5 

Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 

πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για 

την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω 

δικαιολογητικά : 

1. Αίτηση συμμετοχής  

2. Εγγυητική επιστολή ύψους 30% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών και καντινών και 

Εγγυητική επιστολή ύψους 50% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση  θαλασσίων μέσων αναψυχής , με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον 

διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές  συμμετοχής θα πρέπει 

υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση (πόστο)  για το οποίο θα 

χρησιμοποιηθούν. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρόδου και θα αναγράφεται: α) η ημερομηνία 

έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση διακήρυξης και η ημερομηνία 

του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του 

διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της 

εγγύησης (ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού).  

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης και αναγνωρίζει την υποχρέωση 
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να καταθέσει απροφάσιστα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το 

ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο της εγγύησης.  

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρει τα ακριβή 

στοιχεία της θέσης χώρου που ζητείται προς παραχώρηση μέσω της διαδικασίας δημοπράτησης. 

3.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Ρόδου σύμφωνα με το άρθο 285 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) 

4.Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

5.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου 

(ΔΕΥΑΡ). 

6.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη 

Εταιρεία (ΔΕΡΜ ΑΕ) 

7.Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων 

αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή 

αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων 

σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΥΑ 313/1999 (Γενικός Κανονισμός Λιμένα 20). 

     8.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.  

     9.Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ. 

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.  
 

Άρθρο 7 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη 

αρμοδιότητα.  

 

Άρθρο 8 

Κατακύρωση διαγωνισμού – Μισθωτήριο Συμβόλαιο 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή, από την 

Οικονομική Επιτροπή. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη της απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί µε τον εγγυητή του για 

την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου 

χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη.  

Ο μισθωτής οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει την σύμβαση 

μίσθωσης και έτσι καθίσταται υπεύθυνος και υπόλογος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον μισθωτή 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.  

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η 

θέση με συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του 

(αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα.  

 

Άρθρο 9 

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2016.  

 

Άρθρο 10 

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα αφορά το τρέχον έτος. Το 50% επί του συνολικού μισθώματος καταβάλλεται στον Ο.Τ.Α 

κατά την υπογραφή της σύμβασης και αποτελεί  προϋπόθεση  υπογραφής της σύμβασης. 

Το υπόλοιπο του μισθώματος  θα πρέπει να καταβληθεί στον Δήμο μέχρι την 31/08/2016. 

 

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις μισθωτή 

 Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου   περί 

παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 

ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ 

βαθμού. 
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Άρθρο 12 

Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία 

το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους, μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε 

τρόπο, της μισθωτικής σχέσης. 

 

Άρθρο 13 

Υπεκμίσθωση 

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση ή με άλλο τρόπο παραχώρηση των 

κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές. 

 

Άρθρο 14 

Ευθύνη Δήμου 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή 

και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.  

Επίσης ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία 

ευρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη 

οιασδήποτε δουλείας ή αυθαίρετης τυχόν διακατοχής επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται 

εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως.  

 

Άρθρο 15 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν 

τον Δήμο Ρόδου. 

 

Άρθρο 16 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο 

την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, για το ύψος του κάθε τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα 

στοιχεία του κάθε πλειοδότη και  αποστέλλει στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου  αντίγραφο του 

Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και τα συναφθέντα , σε εκτέλεση του Πρακτικού,  αντίγραφα 

των μισθωτηρίων συμβολαίων.  

 

Άρθρο 17 

Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον αντιδήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 

πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:  

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την 

αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη 

διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται 

να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 

πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός 

εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία αυτή επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως 

ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μόνο έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΤΑΔ 

επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους 

όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της 

διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.  

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούμενη δημοπρασία.  

 

Άρθρο 18 

Ανάκληση παραχώρησης 

Η δια της υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή 

ανάκληση/καταγγελία  από τον Δήμο Ρόδου για κάθε λόγο που συνιστά ουσιώδη παράβαση τόσο των 

όρων της μισθωτικής σύμβασης όσο και των όρων παραχώρησης της ΕΤΑΔ προς τον Δήμο Ρόδου. 
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Άρθρο 19 

Τρόπος παραλαβής τευχών Διακήρυξης – Πληροφόρηση 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Οικονομική Υπηρεσία 

του Δήμου Ρόδου – τμήμα Προσόδων».   

 

Άρθρο 20 

Λοιπά 

Ρητά επισημαίνεται ότι για τα πόστα που έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί αίτηση προτιμησιακού 

δικαιώματος αυτά θα δημοπρατούνται υπό αίρεση. 

 

Β. Ορίζει  τον πρόεδρο και τα  μέλη της επιτροπής διεξαγωγής  των δημοπρασιών ως  κατωτέρω: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περδίκης Ιωάννης 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ψυλλάκης Βασίλειος 

2. Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου Βασιλική 

3. Μουτάφης Δήμος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

3. Ατσίδη Ελπίδα 

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ρόδου κος Λιαμής Μιχάλης με 

αναπληρωματικό τον κ. Χατζησταμάτη Μιχάλη.    

 

Γ.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Περδίκη Ιωάννη να ορίσει την ημερομηνία 

του διαγωνισμού.  

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 
                                                                              Απόφ. Αρ.121/2016  (Α.Δ.Α: 6ΚΓΑΩ1Ρ-Γ0Χ)   

Έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου  διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
ζωοτροφών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/25524/06-04-2016) 

   

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

Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/25524/06-04-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια ζωοτροφών, έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.23%, 
(κωδ.35-6692.0002)», ως κατωτέρω: 

«Θέμα:  Προμήθεια ζωοτροφών. 
1. Παρακαλώ, όπως 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 «ζωοτροφών» ως κάτωθι. 

Κωδικός Αιτηθέν ποσό 

35-6692.0002 28.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 28.000,00 

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

διαγωνισμού για την «προμήθεια ζωοτροφών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00€ (ΚΑ 35-

6692.0002).»                               

 

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

Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

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

διακήρυξης για την «Προμήθεια ζωοτροφών, έτους 2016», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής 

να αποφασίσουν σχετικά.
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την, υπ’ αριθμ. 2/25524/06-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών, έτους 2016 (κωδ. 35-

6692.0002)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%), ως κατωτέρω: 

 

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 στον κωδικό 35.6692,0002 ο οποίος έχει πίστωση 

28.000,00€ για προμήθεια ζωοτροφών. 

11. Τη μελέτη του διαγωνισμού και την αίτηση προμήθειας. 

12. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.  

13. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης στο Κ.Α.35-6692.0002 με το ποσό των 28.000€. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια «ζωοτροφών, έτους 2016 (κωδ. 

35.6692,0002)», προϋπολογιζόμενης αξίας 28.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ 23%.  

2. Προτείνουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 

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

τηλ: 22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα …...00 μμ (ώρα λήξης κατάθεσης 

προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

§ Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

§ Συνεταιρισμοί 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη προσφορά στην 

επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται, 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 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. 

2.3. Ο προμηθευτής 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 με την σύμβαση. Επίσης, και η ισχύς της προσφοράς θα δεσμεύεται 

μέχρι τη  λήξη της σύμβασης. 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. 

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

ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

§ Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

§ Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας όπως περιγράφεται στη διακήρυξη 
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§ Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή(ονομασία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, είδος 

εταιρείας, κλπ). 

§ Την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

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

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής: 

· Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.(όχι κλειστά σε εσωτερικό φάκελο). 

· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη κλειστή σε εσωτερικό φάκελο με τίτλο ‘οικονομική 

προσφορά’. 

· Οι τεχνικές προδιαγραφές των προκηρυχθέντων υλικών κλειστές σε εσωτερικό φάκελο 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 χρησιμοποιήσει σανό βίκου και 
μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προμήθεια χόρτου μηδικής. 

Η τιμή θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: 

· Τιμή μονάδος αριθμητικώς σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ   

· Ποσοστό (επί τοις εκατό) ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται το είδος 

· Συνολική αξία αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ με ΦΠΑ. 

2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ένα ημερολογιακό έτος από την υπογραφή 

της σύμβασης. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, 
εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που 

έχουν καθοριστεί στη μελέτη του διαγωνισμού.  

§ Ο συμμετέχων προμηθευτής θα δώσει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για κάθε 
ζωοτροφή χωριστά.  

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. 

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 αξίας των υλικών, 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». Για τις ενστάσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ΕΚΠΟΤΑ.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. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των 

προσφορών και ως τις 14.00 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. 22410-35445. 

2.7. Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του 

άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος της σύμβασης μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, 

να ανανεωθεί μέσα στο επόμενο έτος και για maximum 4 μήνες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της 

επόμενης χρονιάς για αυτό το διάστημα μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες διαγωνισμών. 

2.8. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και ποσότητας.  

 2.9. 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 βαρύνουν το μειοδότη (θα πληρωθούν από το Δήμο και θα εισπραχθούν 

από το μειοδότη στο α’ ένταλμα). Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α -Υ.Α. 11389/93,  βάση των άρθρων 158, 209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 

3852/2010(Νόμος Καλλικράτη).  
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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «ζωοτροφών, έτους 2016 (κωδ.35-

6692.0002)» για την σίτιση των ελαφιών στο Ροδίνι της Ρόδου. 

Τα 110 ζώα (ελάφια)  στο Ροδίνι καταναλώνουν ετησίως χόρτο ξηρής μηδικής 33.500kg, φύραμα 9.250 

kg. 

α) Το συσκευασμένο σε <<μπάλες>> χόρτο  είναι κομμένο σε στελέχη περίπου 10εκ., το βάρος της 

μπάλας  είναι 25-30kg και η υγρασία του  είναι γύρω στο 15%. 

β) Το φύραμα  φέρει σύσταση  ανά τόνο ως εξής: 

    360 kg κριθάρι (άσπαστο) 

    528 kg καλαμπόκι (άσπαστο) 

    85 kg βαμβακόπιτα 

    13 kg ισορροπητική μικρών μηρυκαστικών 

    14 kg μαρμαρόσκονη 

γ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μηδική Θα προμηθευτούμε σανό καλής ποιότητας με καρπό, για το 

οποίο είναι υποχρεωμένος να μας το εξασφαλίσει ο μειοδότης για την μηδική, με την τρέχουσα τιμή της 

αγοράς για εκείνη την χρονική περίοδο μετά από έρευνα της υπηρεσίας. 

Η παράδοση θα γίνεται στην αποθήκη του ελαφοκομείου στο Ροδίνι , ακολουθώντας την εξής διαδικασία 

: Ο προμηθευτής κατά την παράδοση, θα συναντιέται με τον υπεύθυνο παραλαβής ο οποίος θα είναι 

μέλος της επιτροπής παραλαβής και θα ζυγίζουν μαζί το φορτηγό με το εμπόρευμα. Κατόπιν θα 

πηγαίνουν μαζί στην αποθήκη του ελαφοκομείου, όπου θα γίνεται η εκφόρτωση από τους εργάτες του 

Δήμου και ο μακροσκοπικός έλεγχος από τον υπάλληλο συνοδείας. Εν συνεχεία θα επιστρέφουν μαζί ο 

προμηθευτής με τον υπεύθυνο υπάλληλο παραλαβής και θα ζυγίζουν το κενό φορτηγό ώστε να 

υπολογισθεί το απόβαρο.  Ο υπάλληλος με το ζυγολόγιο θα επιστρέφει στην υπηρεσία. 

Η πληρωμή θα καταβάλλεται από τον Δήμο στην προσυμφωνημένη τιμή ανά kg , και το κάθε τιμολόγιο 

επί πιστώσει , θα αφορά τους τόνους της εκάστοτε δόσης. 

Οι παραπάνω προμήθειες θα γίνονται ανά 2 μήνες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης τους, 

καθώς και ο πληρέστερος έλεγχος της κάθε παραγγελίας από την κτηνίατρο του Δήμου. 

Επειδή κατά τους πρώτους 5 μήνες του ημερολογιακού έτους είναι δυσεύρετη η μηδική (ο θερισμός της 

γίνεται μετά τον Ιούνιο) γι΄ αυτούς τους μήνες και εφόσον δεν υπάρχει μηδική, μπορούμε να 

προμηθευτούμε σανό βίκου καλής ποιότητας (με καρπό) σαν υποκατάστατο του χόρτου μηδικής. 

Όλα τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν τμηματικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα,  ανάλογα με τις ανάγκες 

της Υπηρεσίας. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των 22.762,50€ με ΦΠΑ 

23%. 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης  
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια «ζωοτροφών, έτους 2016 (κωδ.35-6692.0002)  για 

την σίτιση των ελαφιών του Δήμου στο Ροδίνι. 

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

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 

β) του Ν. 2286/95 

γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 23-3-93) 

δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

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

που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα 

ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (άρθρο 

24 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 

25 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος της σύμβασης μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, να 

ανανεωθεί μέσα στο επόμενο έτος και για maximum 4 μήνες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της 

επόμενης χρονιάς για αυτό το διάστημα μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες διαγωνισμών. 
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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% 

χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται 

στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια 

επιτροπή (άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα 

πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35).  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα 

δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  βαρύνει το  

Δήμο (άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28, 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά και 

ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτ και ότι είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι 

δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. 

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Άρθρο 12ο : Λοιπές διατάξεις  Κατά  τα λοιπά  ισχύουν  οι διατάξεις του  Ν. 3463/2006 και του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

περιγραφή 

 

Μονάδα 
μέτρησης 

ποσότητα Τιμή μονάδας σύνολο 

Χόρτο ξηρής μηδικής         1kg       33.500kg         0,50€   

16.750,00 

Φύραμα         1kg         9.250kg         0,65€ 6.012,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 22.762,50 

ΦΠΑ 23% 5.235,38 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,12 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% 28.000,00 

§ Οι ενδεικτικές τιμές συμπεριλαμβάνουν  ΦΠΑ 23%. 

§ Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ή όπου υποδειχθεί στο 

μειοδότη προμηθευτή, από προσωπικό και με έξοδα του προμηθευτή.  Ο/οι μειοδότητης/ες είναι 

υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα υλικά το αργότερο μέσα σε πέντε(5) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας, αλλιώς τούτα δεν θα παραλαμβάνονται. 

§ Το Τμήμα Προμηθειών θα δεχθεί προσφορές για το σύνολο ή για κάθε ζωοτροφή χωριστά. 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

περιγραφή 

 

Μονάδα μέτρησης ποσότητα Τιμή μονάδας σύνολο 

Χόρτο ξηρής μηδικής         1kg     33.500kg     

Φύραμα         1kg       9.250kg           

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 23%  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………… 
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Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

77/2016 (ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., 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. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
                                                                              Απόφ. Αρ.122/2016  (Α.Δ.Α: 72ΨΨΩ1Ρ-ΤΓΒ)   

Εξέταση προδικαστικών προσφυγών επί του δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού «Εργασίες 
Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής και 
Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, περιόδου 2016-2018», για 
χρονικό διάστημα 3 ετών (από 1/1/2016 μέχρι και 31/12/2018) και ενδεικτικό προϋπολογισμό 
δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα 
πέντε λεπτά (12.681.241,95 €) 
   

Ο Πρόεδρος, δίνει το λόγο στα μέλη της οικονομικής επιτροπής καθώς και στους ενδιαφερόμενους και 

ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ 3ο
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΓΟΣ (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΕΧΑΝ Α.Ε.) : Κύριε πρόεδρε θα 

ήθελα να κάνω μία παρέμβαση επί της διαδικασίας, αν επιτρέπεται. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)) : Πείτε μας 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΓΟΣ  (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΕΧΑΝ Α.Ε.) : Αγαπητά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής,   εκπρόσωποι του Δήμου το όνομά μου είναι Παναγιώτης Μούργος είμαι 

νόμιμος  εκπρόσωπος της εταιρείας ΤΕΧΑΝ που συμμετέχει στο διαγωνισμό αυτό και προσπαθούμε και 

εμείς να προσφέρουμε μία λύση έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος που έχει 

βγάλει τον αντίστοιχο διαγωνισμό. Θα ήθελα να σημειώσουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι σαφώς και 

συγκεκριμένα ορισμένη, είναι  μια ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του προγράμματος ΕΣΥΔΥΣ. Άρα και η 

διακήρυξη και η όλη η διαδικασία προβλέπεται καθόλη την διάρκεια του διαγωνισμού. Η διακήρυξη στο 

άρθρο 14 περιγράφει  τι ακριβώς συμβαίνει με τις ενστάσεις και τις προσφυγές , στο στάδιο που 

βρισκόμαστε σήμερα. Αναφέρει ότι οι εταιρείες υποβάλλουν τις προσφορές ηλεκτρονικά στο σημείο 1, 

στο σημείο 4 της παραγράφου 14
 
αναφέρει ότι μετά την υποβολή των ενστάσεων προσφυγών η 

αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 

και 5 σημείο συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα,  άρα παντού αναφέρει το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ γιατί είναι 

ηλεκτρονική διακήρυξη οι πιστοποιημένοι  στη χρήση του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων προσφυγών συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση 

πρακτικά και φάσεις αξιολόγησης και οι χρήστες, οικονομικοί φορείς, οι εταιρείες ενημερώνονται από 

την αποδοχή απόρριψη ένστασής τους. Θα ήθελα λοιπόν να σημειώσω ότι και από την διακήρυξη και από 

το θεσμικό πλαίσιο  που ορίζεται στη διακήρυξη και από την οδηγία περιγράφεται σαφώς η διαδικασία 

του διαγωνισμού και μέσα σε αυτό των ενστάσεων και των προσφυγών. Άρα είναι σημαντικό για όλους 

να υπάρξει πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των όρων της διακήρυξης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό θα 

ασκηθεί και προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο που ένα από τα θέματα τα οποία θα 

αξιολογήσει είναι η τυπικότητα στην εφαρμογή της διαδικασίας του διαγωνισμού. Υπάρχουν σαφή 

παραδείγματα που δεν έχει επιτραπεί η υπογραφή σύμβασης από το ελεγκτικό συνέδριο επειδή η 

διαδικασία δεν ακολούθησε τον τύπο της διακήρυξης. Άρα λοιπόν πολύ ορθά ως τώρα η αναθέτουσα 

αρχή   έχει καταγράψει και έχει αποστείλει όλα τα ερωτήματα μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έχουν σταλεί όλες οι 

διευκρινήσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Εμείς σαν εταιρεία σήμερα πριν την έναρξη της συνεδρίασης σας 

αποστείλαμε ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή τις απόψεις μας επί των ερωτημάτων που μας τέθηκαν 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Αυτό σημαίνει ότι καμία άλλη διαδικασία δεν προβλέπεται και δεν εφαρμόζεται εκτός 

από την ηλεκτρονική διαδικασία. Αυτή είναι η άποψη της εταιρείας η οποία θέλουμε να καταγραφεί πριν 

ξεκινήσει η διαδικασία αυτή γιατί θα πρέπει όλοι να προφυλάξουν το κύρος της διαδικασίας. Είναι πολύ 

σημαντικό ο δήμος να προστατευθεί έτσι ώστε να εφαρμοστεί μία διαδικασία απαρέγκλιτη. Και επειδή 

ακούμε για εξώδικα για διάφορες διαδικασίες και μία από αυτή αναγράφτηκε στο πρακτικό της επιτροπής 

ότι  μεταξύ των διαλλειμάτων της αξιολόγησης στάλθηκαν εξώδικα. Θέλει προσοχή γιατί υπάρχει 

περίπτωση από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση μια σύμπνοια των 

ενδιαφερομένων να υπάρξει απόλυτη τήρηση της νομιμότητας και της διαδικασίας που προβλέπεται. 
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Εμείς από την δική μας πλευρά σε αυτό θα είμαστε αρωγοί και η τελική μας άποψη είναι ότι σήμερα δεν 

μπορούμε να συζητήσουμε προφορικά σε μία διαδικασία που προβλέπεται να γίνει ηλεκτρονικά. Έχουν 

σταλεί όλα τα έγγραφα αν χρειάζονται απορίες πάλι ηλεκτρονικά πρέπει να υποβληθούν. Δεν προβλέπει η 

διαδικασία προφορική συζήτηση και προφορικής αξιολόγησης θεμάτων ή εγγράφων που δεν στέλνονται 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Θα ήθελα να το σημειώσετε αυτό γιατί έτυχε να ακούσω πάλι για κάποια έγγραφα που 

παραδίδονται στον πρόεδρο εκτός ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη σαφής είναι απόλυτη 

είναι νομική αφορά ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Εμείς λοιπόν δεν θα συναινέσουμε σε οποιαδήποτε 

παραβίαση από τη στιγμή που διαβλέπουμε μία ένταση μεταξύ των ενδιαφερομένων άρα υπάρχει 

περίπτωση να μην υπάρχει σύμπνοια άρα το θέμα να πάει στο ελεγκτικό συνέδριο όποιος και ας είναι ο 

ανάδοχος εφόσον κηρύξετε ανάδοχο και ειλικρινά εμείς δεν θα λάβουμε την ευθύνη με την δική μας 

συμμετοχή να νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία που δεν προβλέπεται από την διακήρυξη.  

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) : Τελειώνετε κύριε και να μας εξηγήσετε αυτή η μακροσκελής 

εισήγηση και τοποθέτησή σας εν κατακλείδι που αποσκοπεί. Για να καταλάβω, έγινε κάτι πέρα από αυτά 

που προβλέπει η διαδικασία και ο νόμος κατά την άποψή σας για να μας κάνετε αυτές τις υποδείξεις; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΓΟΣ  (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΕΧΑΝ Α.Ε) : ‘Oχι επειδή έχουμε μία 

προηγούμενη πρόσκληση που μας καλέσατε να παραβρεθούμε η οποία δεν προβλέπεται από την 

διακήρυξη, σας απαντήσαμε ότι ήταν σύντομη η ενημέρωση και δεν μπορέσαμε να έρθουμε, σήμερα  

είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την πρόσκληση αυτή και να επισημάνουμε ότι αυτή η συζήτηση η 

προφορική μεταξύ των εταιρειών και των μελών της αναθέτουσας αρχής δεν προβλέπεται από τη 

διαδικασία. Άρα η τελική μας απόφαση είναι ότι ζητήθηκε αποστάλθηκε ηλεκτρονικά αν χρειάζεται άλλη 

διευκρίνιση αναμένουμε ηλεκτρονικές διευκρινήσεις. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Κατανοητό. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΓΟΣ  ( ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΕΧΑΝ Α.Ε: ‘Aρα δεν θα 

συμμετάσχουμε σε μία διαδικασία γιατί θέλουμε να αναλάβουμε  την ευθύνη να υπάρξει κάποιο κώλυμα 

στο ελεγκτικό συνέδριο ή και αλλού και οι συνεργάτες μου θα παραβρεθούν , αφού είναι δημόσια η 

συνεδρίαση,  αν δεν έχετε αντίρρηση να μείνουν να ακούσουν αλλά όχι να συμμετέχουν στη διαδικασία 

αυτή. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο κύριε πρόεδρε. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) :  Ο κύριος Παπαγεωργίου, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου 

μας έχει το λόγο. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (EΙΣΗΓΗΤΗΣ) :   

Καταρχήν κύριε Πρόεδρε συμμετέχω στην αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους και για να 

παραβρίσκομαι ζήτησα άδεια από το Δικηγορικό Σύλλογο και όλως  κατ΄εξαίρεση έγινε δεκτό το αίτημά 

μου για το συγκεκριμένο θέμα γι’αυτό και συμμετέχω. Ενα άλλο αίτημα να μπορέσω για  να υποβάλλω 

αίτηση στο Ειρηνοδικείο για την τροποποίηση του καταστατικού του ΠΡΟΤΟΥΡ , απορρίφθηκε .  

 

Θα ξεκινήσω αναφερόμενος στο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού. (04-03-2016) Επ΄ αυτού που 

λάβατε ήδη την πρώτη απόφαση (62/2016) διευκρινίζοντας και πάλι ότι οι εργασίες των Επιτροπών σε 

ένα διαγωνισμό,  είτε της Επιτροπής διαγωνισμού είτε της Επιτροπής προσφυγών είναι από το νόμο 

κλειστές διαδικασίες και απαγορεύεται η συμμετοχή κάποιου άλλου οργάνου ακόμα και να υποβάλλει 

απλώς τη γνώμη του.  

 

Λοιπόν  κατά το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή  

(αποφ. 62/2016), ισχύουν τα εξής: 

Και τα τρία μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού  αποκλείσανε την συμμετέχουσα  Ένωση Εταιρειών 

ΠΕΡ//ΠΕΡΜΕ/ΕΝΣΕΡ , τη  λέω κατά συντομία της επωνυμίας της έτσι,  για το λόγο ότι: 

 Σύμφωνα με το άρθρο 7.2.5 της Διακήρυξης  δηλαδή την χρηματοοικονομική επάρκεια, ειδικότερα για 

το απαιτούμενο κεφάλαιο  1.735.000,00 Ευρώ για την προμήθεια σαρώθρου κατά το άρθρο 16.7. της 

Διακήρυξης,  προσκομίστηκαν 5 τραπεζικές βεβαιώσεις από την μία των εταιρειών την ΠΕΡΜΕ ΕΛΛΑΣ  

συνολικής αξίας 1.145.722,08 Ευρώ και υπολειπόταν κεφάλαιο 589.277 που έπρεπε να καλυφθεί. Αυτό 

το κεφάλαιο κατά την συμμετέχουσα Ένωση Εταιρειών καλύφθηκε σύμφωνα με ένα έγγραφο της 22-12-

2015 της Τράπεζας Πειραιώς  κατά το οποίο όμως αναφέρθηκε   η Επιτροπή Διαγωνισμού, και 

εισηγήθηκε και έγινε δεκτό ότι δεν κάλυψε την απαιτούμενη διαφορά παρά την υποβολή του,  διότι 

αναφερόταν σε οριστική καθυστέρηση οφειλών της τάξεως των 2.793.713,00 Ευρώ.  

Όσον αφορά την εταιρεία Οικολογική Ανακύκλωση  διαχείριση αποβλήτων ανώνυμη εταιρεία,  

εισηγήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού και έγινε δεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή επίσης ο αποκλεισμός 

της, διότι : Κατά το άρθρο 5.3.2 της Διακήρυξης είχε ελλιπή δικαιολογητικά συμμετοχής όσον αφορά τα 

πρες κοντεϊνερ κατά το άρθρο 16.7 της Διακήρυξης. Κατά το άρθρο 7.2.2 της  Διακήρυξης η τεχνική της 
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προσφορά ήταν ελλιπής ή μάλλον καθόλου δεν προσκόμισε στοιχείο χαρακτηριστικών  του  πρες 

κοντεϊνερ . Κατά το άρθρο 16.7 δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις για μηχανολογικό εξοπλισμό (πρες 

κοντεϊνερ) . Και σε ένα άλλο κεφάλαιο το κεφάλαιο 7.2.4. της Διακήρυξης που απαιτούσε δήλωση 

εμπειρίας σε αντίστοιχη υπηρεσίας αποκομιδής καθαριότητας  ΟΤΑ κτλ , προσκόμισε τέτοια δήλωση που 

αφορούσε υπηρεσία επεξεργασίας και διαλογής δημόσιων αποβλήτων συσκευασίας και όχι εργασίες 

συλλογής μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών που απαιτούνταν.  

Αυτές ήταν οι αιτιολογίες της Επιτροπής Διαγωνισμού αποκλεισμού των δύο εκ των συμμετασχόντων και 

οι οποίες έγιναν δεκτές από την Αναθέτουσα Αρχή( αποφ. 62/2016)  . Όσον αφορά την τρίτη εταιρεία 

(ΤΕΧΑΝ Α.Ε) η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν έχει κάνει καμία παρατήρηση , παρά μόνο έκανε μια γενική 

αναφορά που αφορούσε και τους άλλους δύο συμμετέχοντες , ότι παρουσιάζονται μη ουσιώδης 

αποκλίσεις από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν επηρεάζουν τον 

διαγωνισμό   χωρίς  όμως να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές οι ουσιώδεις αποκλείσεις. 

 Ένα μέλος της Επιτροπής, ο κος Μωραϊτης, εντόπισε ωστόσο στην προσφορά της τρίτης συμμετέχουσας, 

της ΤΕΧΑΝ Α.Ε , τα εξής ζητήματα που κατά τη γνώμη του την απέκλειαν από την συνέχεια του 

διαγωνισμού: 

 Η εγγυητική της επιστολή δεν ήταν σύμφωνη με το υπόδειγμα όσον αφορά το χρόνο ισχύος της κατά δύο 

ημέρες. Δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό ,  δεν 

τελεί σε διαδικασίες κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό,  δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση , δεν υπέβαλε ένορκη βεβαίωση ή συμβολαιογραφική που να καλύπτει όλα τα 

παραπάνω ,  (όπως δέχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας). Και επίσης όσον αφορά τον όρο 7.2.4. της 

Διακήρυξης , τα στοιχεία εμπειρίας σε υπηρεσίες αποκομιδής και καθαριότητας   σε άλλους ΟΤΑ και τα 

λοιπά που απαιτούνταν από την Διακήρυξη αξίας 500.000,00 Ευρώ, έφερε δάνεια εμπειρία άλλης 

εταιρείας χωρίς όμως να προκύπτουν τα ποσά καθώς επίσης κατά την παράγραφο γ του ιδίου άρθρου δεν 

προσκόμισε βιογραφικά σημειώματα στελεχών της   όπως απαιτούνταν σχετικής εμπειρίας. Τέλος κατά το 

άρθρο 7.2.5. , σημείωσε ο κος Μωραϊτης,  τα στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας που προσκόμισε , 

συγκεκριμένα από ένα φορέα ΕURO EXIM BANK λείπει η επίσημη μετάφραση που απαιτείται κατά το 

άρθρο 7.1.3 ,  είναι δυσνόητο, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα πιστοληπτικής ικανότητας και 

δεν προκύπτει η ακριβής μορφή του πιστωτικού φορέα που την εξέδωσε. 

 

 Στη συνέχεια υποβλήθηκαν ( κατά της αποφ. 62/2016 της Οικ. Επιτροπής) δύο προδικαστικές προσφυγές 

του άρθρου 4 του ν.3886/2010 ( η από 18-03-2016  της «Ένωσης Εταιρειών Περιβαλλοντική - Περμε 

Hellaς Α.Ε.- ΕΝSER» κ.λ.π. και η από 18-03-2016 της «Οικολογικής Ανακύκλωσης και Διαχείρισης 

Αποβλήτων Α.Ε.») 

  Οι προδικαστικές προσφυγές αυτές εξετάσθηκαν  για να εκφράσει απλή γνώμη και ως βοηθητική 

υπηρεσία στην Αναθέτουσα Αρχή σε  συγκροτηθείσα  (αποφ. 65/2016 Οικ.Επ.) Επιτροπή Προσφυγών. 

Στην διαδικασία , πριν να συνέλθει η Επιτροπή επί της αξιολόγησης των προσφυγών,  υποβλήθηκε μια 

πρώτη εξώδικη γνωστοποίηση της ΠΕΡ/ΠΕΡΜΕ/ ΕΝΣΕΡ η οποία αμφισβητούσε την εγκυρότητα του 

εγγράφου που αναφέραμε της ΕURO EXIM BANK, με συνημμένο σημείωμα του οργάνου του 

Υπουργείου Εξωτερικών που μετέφρασε το σχετικό έγγραφο.  

Επίσης (ύστερα από τη υπ. αρ. 117/2016 αποφ. Της Οικ.Επ.) υποβληθήκαν δύο νέα έγγραφα ένα στις 

11/4/2016 από την Ένωση Εταιρειών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΠΕΡΜΕ- ΕΝΣΕΡ και ένα στις 10/4/2016 

από την ΤΕΧΑΝ. Σπεύδω να πω ότι το έγγραφο την ΤΕΧΑΝ θα εξετασθεί από την (Οικονομική ) 

Επιτροπή σας διότι είναι από τα αιτηθέντα στην απόφαση της προηγούμενης εβδομάδος. 

 Στο έγγραφο στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της ΤΕΧΑΝ ,  διορθώνω (διευκρινιστικά) δεν 

αναφέρομαι στο έγγραφο 11/4/2016 της ΠΕΡ/ΠΕΡΜΕ/ ΕΝΣΕΡ (που αφορά αιτηθείσες διευκρινήσεις για 

την ίδια ) , αναφέρομαι σε (δεύτερη) εξώδικη γνωστοποίηση της ΠΕΡ/ΠΕΡΜΕ/ ΕΝΣΕΡ που μας έγινε 

στις 8/4/2016 αναφερόμενη σε στοιχεία ισολογισμών της  ΤΕΧΑΝ τα οποία δεν εξέτασε κατά την άποψη 

του εξωδίκου η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού , έχω την άποψη ότι είναι στοιχεία εκτός  

προδικαστικής προσφυγής. Η (Οικονομική) Επιτροπής σας είναι από το  νόμο υποχρεωμένη , αυτή τη 

στιγμή,  να ασχοληθεί μόνο με το περιεχόμενο των προδικαστικών προσφυγών Αν το εξετάσουμε αυτό το 

θέμα είμαστε πράγματι εκτός θέματος. Θα εξεταστεί αυτό το αίτημα στην μοναδική περίπτωση που ήθελε 

η (Οικονομική ) Επιτροπή σας προκρίνει την εταιρεία ΤΕΧΑΝ Α.Ε. για να συνεχίσει τη διαδικασία του 

διαγωνισμού . Τότε κατά την άποψή μου αυτό το εξώδικο πρέπει να σταλεί στην Επιτροπή Διενέργειας 

του Διαγωνισμού για να κάνει τις παρατηρήσεις της. Δεν μπορεί να συζητηθεί τώρα. 

Η Επιτροπή  Αξιολόγησης Προσφυγών με το χαρακτήρα που σας είπα,  τον βοηθητικό και της απλής 

γνώμης (σελ.2 Πρ.1/2016),  εισηγήθηκε με το πρακτικό της (01-04 2016) που σας έθεσε υπόψη στην 

προηγούμενη συνεδρίασή σας (αποφ. 117/2016  Οικ. Επ. αναβολής έκδοσης αποφάσεως επί των προδικ. 

Προσφυγών) για να παρασχεθούν διευκρινήσεις (αρ. 7.2.6 Διακ.) :  

-Επί της προδικαστικής προσφυγής της Ένωσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΜΕ ΕΝΣΕΡ και επί του 

κεφαλαίου του παραπόνου της ότι εξετάστηκε αποσπασματικά το έγγραφο της 22/12/2015 της Τράπεζας 
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Πειραιώς και ότι επιλεκτικά κατά την άποψή της, αρκεστήκαμε μόνο στο θέμα ότι είναι σε οριστική 

καθυστέρηση για το κεφάλαιο που προανέφερα των 2.793.713,00 Ευρώ. Το παράπονό της είναι ότι 

έπρεπε να διαβασθεί  ολόκληρο το έγγραφο που αναφέρεται σε εγκεκριμένες πιστοδοτήσεις αξίας 

30.726.026 ευρώ και ότι έχουν καλή (αποδεκτή) συναλλακτική σχέση με την τράπεζα . 

 Επισημαίνοντας όμως η Επιτροπή Προσφυγών ότι λέει και άλλα στοιχεία το έγγραφο , δηλαδή ότι 

βρίσκονται σε καθυστερήσεις 2.793.713,00 Ευρώ,  υπάρχουν υπόλοιπα από πιστώσεις 2.451.707,00 Ευρώ 

και υπόλοιπα από καταπτώσεις   εγγυητικών επιστολών  342.006,00 ευρώ καθώς επίσης ότι κατά την 

άποψη της  έγινε συνολική εξέταση του εγγράφου από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, πάρα 

ταύτα η Επιτροπή Προσφυγών σημείωσε μία από τις αντιφάσεις που περιέχει το έγγραφο της Τράπεζας 

Πειραιώς  όσον αφορά από τη μία ότι έχει καλή σχέση με το χρηματοδοτούμενο φορέα και από την άλλη 

με τις παρατηρήσεις για τις καθυστερήσεις που έχει και έτσι η (Οικονομική) Επιτροπή (αποφ. 117/2016)   

ζήτησε μέσω της Δ/νσης Καθαριότητας διευκρινήσεις (αρ. 7.2.6. Διακήρυξης) αν η τρέχουσα 

πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ HELESI είναι ικανοποιητική χωρίς 

επιφυλάξεις και αντιφατικούς και αόριστους όρους.  

     Πράγματι (η Ενωση εταιρειών  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΜΕ ΕΝΣΕΡ) μας έστειλε το από 11/4/2016 

έγγραφο, (με συνημμένες διευκρινήσεις της Τράπεζας Πειραιώς. ‘Eχω μπροστά μου το έγγραφο που από 

λάθος ανέφερα  προηγουμένως και διορθώνω ,  το οποίο κατά την άποψη της ΄Ενωσης Εταιρειών είναι 

ικανοποιητικό. Σας το διαβάζω:  

Η Τράπεζα Πειραιώς λέει: Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα ακόλουθα σε σχέση με την από 

22/12/2015 επιστολή σας. Η Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης αιτήματος ρύθμισης του 

συνόλου των δανειακών οφειλών της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών σε οριστική 

καθυστέρηση συνολικού ύψους 2.793.713,00 ευρώ. Σε περίπτωση κατακύρωσης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού .. … η τράπεζά μας προτίθεται να εξετάσει τυχόν αίτημα χρηματοδότησης για τις 

ανάγκες του έργου με χρήση των υφιστάμενων πιστοδοτικών ορίων. Η παρούσα δεν επέχει θέση 

εγγυήσεως και λοιπά.  

Κατά την άποψή μας η διευκρίνιση δεν είναι αυτή που ζητάμε για να γίνει δεκτή η χρηματοοικονομική 

επάρκεια της συγκεκριμένης εταιρείας. Αντίθετα αφήνονται πάλι ζητήματα  διαδικασίας αξιολόγησης 

αιτήματος ρύθμισης συνόλου δανειακών οφειλών, δηλαδή δεν έχει περαιωθεί ακόμη η διαδικασία 

περαίωσης της ρύθμισης των οφειλών της εταιρείας. Και ακόμη δεν λέει με βεβαιότητα ότι  θα 

χρηματοδοτήσει το έργο αλλά προτίθεται να εξετάσει τυχόν αίτημα χρηματοδότησης.  

Αυτά κατά την άποψή μας δεν είναι ικανά στοιχεία για την αιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια. 

Συνεπώς όσον αφορά το στοιχείο αυτό,  η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι καλώς έχει το σχετικό 

κεφάλαιο του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και το σχετικό κεφάλαιο της 

Επιτροπής Προσφυγών με την διευκρίνιση που ζήτησε η Οικονομική Επιτροπή (αποφ. 117/2016). Οι 

διευκρινίσεις που δοθήκαν δεν ήταν οι απαιτούμενες. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του κεφαλαίου της 

προδικαστικής προσφυγής της Ενωσης εταιρειών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΜΕ  ΕΝΣΕΡ κ.λ.π..  

Το δεύτερο μέρος της προδικαστικής προσφυγής της συγκεκριμένης Ένωσης Εταιρειών 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΜΕ  ΕΝΣΕΡ κ.λ.π.. ασχολείται γιατί έγινε δεκτή (με την αποφ. 62/2016 της 

Οικ. Επ.) η εταιρεία ΤΕΧΑΝ Α.Ε. Σε αυτό το κεφάλαιο έχει όλες τις παρατηρήσεις του μέλους της 

επιτροπής κου Μωραϊτη και επιπλέον ορισμένες άλλες. Ως προς αυτές τώρα.  

Η Επιτροπή Προσφυγών κρίνει ότι είναι εμπρόθεσμη η εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις ημερομηνίες 

του διαγωνισμού. Υπάρχει πλήρης ανάλυση από την Επιτροπή των Προσφυγών και συμφωνώ και εγώ 

που είδα το συγκεκριμένο κεφάλαιο (1.Β.1 πρ. 1/2016 Ε.Π.,  σελ. 5-6 αποφ. 117/2016 Οικ. Επ.),  θεωρώ 

ότι  είναι σωστά. Δηλαδή όσον αφορά αυτό το μέρος της προδικαστικής προσφυγής είναι απορριπτέα. 

Αναφέρομαι στην εγγυητική επιστολή και όχι σε κάτι άλλο που θα πούμε παρακάτω.  

 Όσον αφορά το μέρος του δεύτερου κεφαλαίου που αναφέρεται στα πιστοποιητικά ότι δεν τελεί σε 

πτωχευτικό συμβιβασμό κ.λ.π. που δεν είχαν προσκομιστεί, που προανέφερα . Η άποψη της Επιτροπής 

Προσφυγών ότι κατά νομολογία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν απαιτούνται και πληρούνται 

από τα υπόλοιπα στοιχεία κατά την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας , κατά τη γνώμη μας δεν είναι δεκτή. 

   Σε αυτό το σημείο διαφωνούμε με την Επιτροπή Προσφυγών. Δεν έχει προσκομιστεί σχετική 

νομολογία   του ΣτΕ ή των Διοικητικών Εφετείων,  οπότε  θα υπήρχε τότε  σχετική δέσμευση . Κι 

δεδομένου ότι αποτελούν στοιχεία επί αποκλεισμού κατά  την Διακήρυξη,  σε αυτό το σημείο πρέπει να 

γίνει δεκτή η συγκεκριμένη προσφυγή για την μη προσκόμιση των πιστοποιητικών αυτών .  

Όσον αφορά το ζήτημα της συναφούς εμπειρίας που έχει προσκομιστεί,  και για την οποία απαιτείται ένα 

κεφάλαιο 500.000,00 Ευρώ το οποίο έχει επισημάνει και ο κος Μωραϊτης και το οποίο αποτελεί μέρος 

της προδικαστικής προσφυγής,  η Επιτροπή Προσφυγών δεν παίρνει θέση για αυτό το ζήτημα και αφήνει 

να το κρίνετε εσείς. Η άποψή μου τόσο για το ύψος των 500.000,00 Ευρώ όσο και για ένα υπομέρος πάλι 

του ίδιου στοιχείου που αφορά την μη προσκόμιση βιογραφικών σημειωμάτων στελεχών της επιχείρησης 

που ρητά απαιτεί το 7.4.2γ,  έχω τη γνώμη ότι πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή διότι ως στοιχείο 

αποκλεισμού είναι προαπαιτούμενο της Διακήρυξης (αρ. 7.2.4.και 7.2.4γ Διακ.) 
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 Όσον αφορά τώρα την χρηματοοικονομική επάρκεια (αρ. 7.2.5.Διακ.) , είναι το στοιχείο του ΕΥΡΟ 

ΕΧΙΜ ΒΑΝΚ το οποίο είναι στα αγγλικά, μας έχει προσκομιστεί μετάφραση , όχι όμως από της ΤΕΧΑΝ 

αλλά μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω της ΄Ενωσης Εταιρειών.  

 Υπάρχουν ζητήματα που έχει εντοπίσει ο κος Μωραϊτης (σελ. 12 αποφ. 62/2016 μη επίσημη μετάφραση, 

δυσνόητοι οικ. όροι)  ώστε  δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα .  

 Κατά την μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών,   αναφέρεται ότι  «έχουμε δεσμεύσει» διοικητικά τα  

ανωτέρω κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία υπέρ του Δήμου Ρόδου δια της Εθνικής Τράπεζας για τη 

συμμετοχή στον διαγωνισμό του Δήμου Ρόδου. Αυτή η δέσμευση που ακούγεται κάτι σημαντικό υπέρ 

του Δήμου Ρόδου στην Εθνική Τράπεζα,  από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει. 

 Συμφωνώ με την παρατήρηση της Επιτροπής Προσφυγών  ότι έπρεπε να μας φέρει περαιτέρω 

διευκρινήσεις, Ήρθαν (ύστερα από την αποφ.  117/2016 Οικ. Επ. )  οι περαιτέρω διευκρινήσεις 

αναφερόμενες στο έγγραφο 10/4/2016 της εταιρείας ΤΕΧΑΝ με συνημμένα δύο έγγραφα στα αγγλικά 

,χωρίς και πάλι μετάφραση (αρ. 7.1.3 και 7.5 Διακ),  κατά τα οποία να επιβεβαιώνεται η μορφή και ο 

χαρακτήρας της ΕΥΡΟ ΕΧΙΜ ΒΑΝΚ σύμφωνα με την καθύλην ελεγκτική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου  

, καθότι από το σημείο 3 της συνημμένης επιστολής (της ίδιας της ΤΕΧΑΝ) αναγράφεται ρητώς ότι «το 

γραφείο της   ΕΥΡΟ ΕΧΙΜ ΒΑΝΚ είναι εξουσιοδοτημένο και γραμμένο στην Αρχή της 

Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου με Α.Μ.544538. Επισημαίνεται ότι (στο 

ίδιο από 10/4/2016  έγγραφο της ίδιας της ΤΕΧΑΝ ) ότι αυτή η Αρχή αποτελεί την ανεξάρτητη 

ρυθμιστική του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση την νομοθεσία FINANCIAL SERVICE» κ.α,  τα οποία δεν 

είμαι σε θέση να τα επιβεβαιώσω ή όχι. Επίσης (στο ίδιο από 10/4/2016  έγγραφο της ίδιας της ΤΕΧΑΝ ) 

αναφέρονται και άλλα πράγματα για την αρμοδιότητα των υπογραφόντων στην αρχική επιστολή . ‘Oτι 

έχει έγκυρα εκδοθεί και υπογραφεί από τον κύριο ΣΑΧΙΝΤ ΑΧΜΕΤ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΚΛΑΚ ,είναι 

γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, « ο οποίος είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένος να εκτελεί το καθήκον 

αυτό» και ότι «αποτελεί  έγκυρη τραπεζική σύσταση» που «πιστοποιεί από πλευράς της  ότι η εταιρεία 

ΤΕΧΑΝ είχε κατά την ημερομηνία εκείνη  πιστοληπτική ικανότητα 3.500,00 Ευρώ….».  

Για όλα που σας είπα,  αλλά κατά την άποψή μου και με βάση τα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης που 

ορίζει  ότι κάθε δικαιολογητικό που κατατίθεται πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένο (αρ. 7.13 και 7.5 

Διακ.),  θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό αυτό το έγγραφο της επάρκειας. Και κατά το σημείο αυτό 

πρέπει να γίνει δεκτή η (προδικαστική ) προσφυγή της Ενωσης Εταιρειών και να αποκλειστεί η ΤΕΧΑΝ 

Α.Ε.. 

 Πλέον των παρατηρήσεων του κου Μωραϊτη,  έχει και άλλους λόγους η προδικαστική προσφυγή και 

συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι η εταιρεία ΤΕΧΑΝ έπρεπε να προσκομίσει ποινικά μητρώα και άλλων δύο 

προσώπων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και όχι μόνο του ενός που προσκόμισε. Κατά το 

άρθρο 5γ.4 της Διακήρυξης όμως,  πρέπει να προσκομιστεί του νομίμου εκπροσώπου και δεν μιλάει για 

πολλαπλή νομική εκπροσώπηση. Συνεπώς κατά το τυπικό στοιχείο της Διακήρυξης, προτείνουμε να 

απορριφθεί το σχετικό κεφάλαιο, μέρος του κεφαλαίου,  της προδικαστικής προσφυγής.  

Επίσης η προδικαστική προσφυγή έχει τελευταίο κεφάλαιο ότι όσον αφορά τα στοιχεία μηχανικού 

εξοπλισμού της εταιρείας Κύπρου BLARS LTD ,  λείπουν επίσημα στοιχεία εγγραφής τoυ Εφόρου  

εταιρειών της Κύπρου και λείπει ο τύπος οχημάτων και κάποια χαρακτηριστικά τους. Η Επιτροπή 

Προσφυγών εισηγείται την απόρριψη αυτού του μέρους της εξωδικαστικής προσφυγής γιατί δεν 

αποτελούσε όρο του διαγωνισμού να προσκομιστεί το στοιχείο εγγραφής από τον ΄Εφορο εταιρειών ξένης 

χώρας και η Επιτροπή Προσφυγών αναλύοντας με τεχνικούς όρους που δεν είμαι σε θέση να κρίνω, 

θεωρεί ότι έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα στοιχεία τύπου οχημάτων και δεν έχει βασιμότητα η 

σχετική αναφορά της προδικαστικής ( κεφ 1.Β. πρ.1/2016 Ε.Π. σελ. 6-7 αποφ 117/2016 Οικ.Επ.).  

Ως εκ τούτου να κάνω μια συγκέντρωση επί των ζητημάτων της προδικαστικής προσφυγής της ένωσης 

εταιρειών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΜΕ  ΕΝΣΕΡ που αφορούν την ΤΕΧΑΝ Α.Ε.:  Εισηγούμαστε να 

γίνει δεκτή η προδικαστική προσφυγή στα κεφάλαια ότι η ΤΕΧΑΝ δεν έχει προσκομίσει τα σχετικά 

πιστοποιητικά ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό,  δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό 

συμβιβασμό,  δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση,  δεν υπέβαλε ένορκη 

βεβαίωση ή συμβολαιογραφική που να καλύπτει όλα τα παραπάνω . 

Επίσης  να γίνει δεκτή η προδικαστική προσφυγή στους λόγους ότι οι συμβάσεις συναφούς εμπειρίας  του 

7.2.4 της Διακήρυξης  δεν προκύπτουν ως προς τα ποσά και επίσης δεν προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα 

στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού  βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της επιχείρησης (αρ. 7.2.4.γ 

Διακ.).  

Τέλος όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια (αρ. 7.2.5.Διακ.) δεν προκύπτει κατά τη γνώμη μας 

ότι με τα προσκομισθέντα στοιχεία ακόμη και τα διευκρινιστικά,  προκύπτει η επάρκεια αυτή κρατώντας 

την επιφύλαξη ότι είναι στα αγγλικά και δεν είμαι σε θέση να μεταφράσω ακριβώς τις λέξεις και τις 

έννοιες στα αγγλικά, απαιτείτο σύμφωνα με τη γνώμη μου μετάφραση και δεν προσκομίστηκε (.  
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Για την προδικαστική προσφυγή της άλλης εταιρείας της Ανακύκλωσης Α.Ε. ως προς τα σημεία που 

παραπονείται στο πρώτο κεφάλαιο της προδικαστικής προσφυγής γιατί αποκλείστηκε,  η Επιτροπή 

εξέτασης Προσφυγών αναλυτικά συμπίπτει με τους λόγους που απέκλεισε η Επιτροπή διενέργειας του 

Διαγωνισμού  την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που αναφέρθηκα εισηγητικά και θεωρώ δηλαδή ότι καλώς 

αποκλείστηκε γιατί δεν είχαν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 5.3.2 , η τεχνική της 

προσφορά  δεν περιελάμβανε κατά το 7.2.2. στοιχείο χαρακτηριστικών  του  πρες κοντεινερ , κατά το 

άρθρο 16.7 δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις για μηχανολογικό εξοπλισμό(πρες κοντεινερ) και κατά  

κεφάλαιο 7.2.4. της Διακήρυξης που απαιτούσε δήλωση εμπειρίας σε αντίστοιχη υπηρεσίας αποκομιδής 

καθαριότητας   ΟΤΑ κτλ , προσκόμισε  δήλωση που αφορούσε υπηρεσία επεξεργασίας και διαλογής 

δημόσιων αποβλήτων συσκευασίας και όχι εργασίες συλλογής μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών που 

απαιτούνταν. 

  Όσον αφορά το άλλο μέρος του κεφαλαίου της προδικαστικής προσφυγής που συμπίπτει με τις 

παρατηρήσεις του κου Μωραϊτη πλην του κεφαλαίου α΄, αυτό δηλαδή της εγγυητικής επιστολής που 

θεωρώ ότι δεν έχει δίκιο γιατί με τις ημερολογιακές ημέρες που αναλύει η Επιτροπή Προσφυγών φαίνεται 

ότι καλύφθηκαν χρονικά οι χρόνοι εκδόσεως της εγγυητικής επιστολής, στα άλλα κεφάλαιά της έχει δίκιο 

και πρέπει να γίνουν δεκτά δηλαδή να αποκλειστεί η ΤΕΧΑΝ Α.Ε γιατί δεν προσκόμισε όλα τα 

πιστοποιητικά που είπαμε ότι δηλαδή   

δεν τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό,  δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό,  δεν 

τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση,  δεν υπέβαλε ένορκη βεβαίωση ή 

συμβολαιογραφική που να καλύπτει όλα τα παραπάνω Επίσης  να γίνει δεκτή η προδικαστική προσφυγή 

στους λόγους ότι οι συμβάσεις συναφούς εμπειρίας  του 7.2.4 της διακήρυξης  δεν προκύπτουν ως προς 

τα ποσά και επίσης δεν προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού  βιογραφικά 

σημειώματα των στελεχών της επιχείρησης. Τέλος όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια δεν 

προκύπτει κατά τη γνώμη μας ότι με τα προσκομισθέντα στοιχεία ακόμη και τα διευκρινιστικά,  

προκύπτει η επάρκεια αυτή κρατώντας την επιφύλαξη ότι είναι στα αγγλικά και δεν είμαι σε θέση να 

μεταφράσω ακριβώς τις λέξεις και τις έννοιες στα αγγλικά, απαιτείτο σύμφωνα με τη γνώμη μου 

μετάφραση και δεν προσκομίστηκε(αρ. 7.1.3 και 7.5 Διακ).  .  

  

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑΣ) : ‘Oπως ανέφερε και ο κος Παπαγεωργίου ο 

νομικός σύμβουλος όσον αφορά την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Αρχή με κάθε λεπτομέρεια 

προσπάθησε να διαλευκάνει ένα διαγωνισμό o οποίος ήταν από τους πρώτους της δημοτικής αρχής που 

είχε να κάνει με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και ένα τεράστιο ποσό. Διαφαίνεται πλέον και 

αποδεδειγμένα με τα στοιχεία που έχουμε ζητήσει ότι αυτός ο διαγωνισμός, όπως λέει η νομοθεσία,  θα 

ακολουθήσει όσον αφορά την δικαστική οδό που είναι και το επόμενο βήμα προδικαστικά αν δεν κάνω 

λάθος λέγεται κ. Παπαγεωργίου; 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) : Ναι προδικαστική 

προσφυγή. 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ): Άρα εμείς σαν Οικονομική Επιτροπή και 

σαν Δημοτική Αρχή, δεν μπορούμε να πάρουμε οποιαδήποτε ευθύνη, το πρώτο μεν ξέρουμε ότι είναι το 

κρίσιμο σημείο του Δήμου που έχει να κάνει με την αποκομιδή αλλά και την επεξεργασία των στερεών 

αποβλήτων, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να είμαστε όμηροι σε μία διαδικασία η οποία δεν ξέρουμε 

που θα βγάλει. 

 Για τον λόγο αυτό συμφωνώ και εγώ με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας να απορριφθούν και οι 

τρεις εταιρείες και με τις τελευταίες διευκρινήσεις που μας ήρθανε και από κει και ύστερα ως Δημοτική 

Αρχή έχουμε πει ότι θα βρούμε λύσεις ούτος ώστε να καλύψουμε αυτό το κενό. Θα επανέλθω Πρόεδρε αν 

μου επιτρέπεται μετά την συζήτηση. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Παρακαλώ τον λόγο κάποια από τα μέλη της Επιτροπής; κ. 

Παναή; 

ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ): Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε, οι θέσεις τις 

παρατάξεως μας ευθύς εξαρχής ήταν απολύτως σαφέστατη ως προς αυτό το θέμα, τεθήκαμε ευθύς 

εξαρχής ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στον Δήμο μας. Οι νομικές λεπτομέρειες είναι 

αμέτρητες, είναι πάρα πολλές έχω την εντύπωση ότι έστω και την τελευταία στιγμή ίσως και να μπορούσε 

αυτό να φωτοτυπηθεί, η εισήγηση που μας μόλις μας κατέθεσε έστω υπό μορφή σημειώσεων του κ. 

Παπαγεωργίου, για να τα έχουμε και γραπτώς μπροστά μας, θα ήταν απολύτως αδύνατο κάποιος να 

υπεισέλθει  στις λεπτομέρειες της υπόθεσης ακόμη και αν ήτανε νομικός πράγμα που εμείς δεν είμαστε. 

Ένα είναι αυτό, κατά συνέπεια επιμένουμε και εμμένουμε και παραμένουμε στην θέση της παράταξης μας 

που είναι όχι στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητος και επιμένουμε επίσης στην θέση της παρατάξεως 

μας που με σαφήνεια διατυπώθηκε και με ανακοίνωση στον τύπο ότι έπρεπε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή 
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να είχε φροντίσει εγκαίρως να καλύψει εκ τον ενόντων το ζήτημα της καθαριότητας του Δήμου μας του 

νησιού μας, ζητήσαμε επισήμως και χρειάστηκε μέρες να παραδοθεί στον επικεφαλή της παρατάξεως μας 

το έγγραφο που μόλις τώρα προηγμένος μας παραδόθηκε, για το πόσα είναι τα άτομα οι υπάλληλοι του 

Δήμου μας που απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας, από μόνιμοι έως και αορίστου χρόνου 

συνολικά είναι κάποιες εκατοντάδες οι εργαζόμενοι. Πιστεύουμε ότι αξιοποιώντας και χρησιμοποιώντας 

σωστά και ορθολογικά όλους ανεξαιρέτους όλους αυτούς τους υπαλλήλους συν .. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) : Μπορείτε να μας πείτε να μάθουμε και εμείς τις εκατοντάδες 

και ποιες είναι οι ειδικότητες; 

ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) :  Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο που παραδόθη 

μόλις πριν από λίγο στον κ. Υψηλάντη, είμαστε περίπου στους 350, 341 για την ακρίβεια. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) : Μήπως βάζετε και τις καθαρίστριες των σχολείων; 

ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) :  Ακούστε να δείτε το έγγραφο που έχουμε εμείς 

εδώ στα χέρια μας. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Όχι κ. Παναή επί του θέματος. 

ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) :  Θα σας παρακαλούσα να μην με διακόπτετε. 

Δεύτερο είναι επί του θέματος όταν συζητούμε για την καθαριότητα, τρίτον όταν είναι ένα επίσημο 

έγγραφο μου μόλις έχει παραδοθεί από την ίδια την Δημοτική Αρχή έχει τις υπογραφές της Δ/ντριας 

Διοικητικών Υπηρεσιών και του ίδιου του Δημάρχου, και αναφέρει επακριβώς πόσοι είναι οι μόνιμοι, 

πόσοι είναι οι αορίστου, πόσοι είναι οι ορισμένου χρόνου, εάν εσείς κρίνεται ότι πρέπει να υπάρχουν 

περαιτέρω διευκρινήσεις πόσες είναι οι καθαρίστριες των σχολείων ή όχι οφείλατε να το αναφέρετε. Εδώ 

πέρα αυτό που βγαίνει είναι ότι  συνολικά οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα είναι 341. Εν πάσει  

περιπτώσει είναι κακό αυτό που κάνετε διαρκώς εσείς σαν πρόεδρος και οι άλλοι σύμβουλοι, αρέσκεστε 

να διακόπτετε και να μην σέβεστε ούτε τον χρόνο που έχουμε στην διάθεση μας για να τοποθετηθούμε 

κάτι απολύτως απαράδεκτο και καταδικαστέο. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): κ. Παναή όσο χρόνο θέλετε. 

ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ): Όχι όσο χρόνο θέλω,  όσο χρόνο μου επιτρέπει ο 

κανονισμός, φτάνει να μην διακόπτομε καταχρηστικώς. Πέρα από αυτό επιμένουμε λοιπόν ότι ο νόμος  

δίνει δυνατότητα στον Δήμο πρόσληψης και επιπλέον προσωπικού και όσον αφορά πέρα από το 

προσωπικό τα μηχανήματα τα διατυπώσαμε ως παράταξη και πολύ συγκεκριμένη πρόταση με την μέθοδο 

του LEASING όπου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αυτά τα μηχανήματα θα μπορούσαν να έρθουν 

και στην ιδιοκτησία του δήμου. Αυτή είναι η άποψη μας, σε νομικές λεπτομέρειες είναι αδύνατο να 

μπούμε είναι κάτι που θα το διευκρινίσουν τα δικαστήρια, όμως το κακό και το δυσάρεστο είναι ότι 

μπαίνοντας η δημοτική αρχή μέσα σε όλον αυτό τον λαβύρινθο και τον κυκεώνα τις ιδιωτικοποίησης της 

καθαριότητος μπλέκει τον δήμο  αυτήν την στιγμή στις δικαστικές διαδικασίες και το θύμα είναι 

ολόκληρο το νησί μας, είναι ολόκληρος ο δήμος μας, είναι η εικόνα που θα παρουσιάσει τον νησί μας 

γιατί θα βρεθεί απροετοίμαστο και θα βρεθεί πνιγμένο μέσα στα σκουπίδια. Αυτή είναι η θέση της 

παράταξης μας ευχαριστώ. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Και εμείς ευχαριστούμε, κάποιος από τους ενδιαφερόμενους;  

ΕΚΠΡΩΣΟΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Ναι είμαι ο εκπρόσωπος από την Ένωση Εταιρειών θα 

ήθελα να μιλήσει λίγο ο νομικός μας σύμβουλος επί της προσφυγής μας. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ναι. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ: Καταρχήν με την άποψη του συναδέλφου του Δήμου Ρόδου 

όσο αφορά το θέμα του αποκλεισμού της ΤΕΧΑΝ συντάσσομαι με τις απόψεις του. Τώρα όσο αφορά την 

πρόταση για τον δικό μας αποκλεισμό, εκεί το μόνο το οποίο θα επισημάνω είναι ότι διετύπωσε την 

άποψη ότι και η δεύτερη επιστολή δεν φέρει ικανοποιητική διατύπωση λέγοντας ότι προτίθεται η τράπεζα 

να εξετάσει κτλ. Εγώ θα παραθέσω επί λέξει την απόφαση 295/2015 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

ακυρωτικό, την διατύπωση η οποία λέει και τούτο λοιπόν διότι με τα έγγραφα αυτά η τράπεζα βεβαιώνει 

πέραν του ότι έχει εγκριθεί υπέρ της αιτούσας όριο χρηματοδοτικών πιστοδοτήσεων ποσού 1.000.000,00 

ότι σε κάθε περίπτωση προτίθεται να εξετάσει, αυτός ο όρος το «προτίθεται να εξετάσει» το Διοικητικό 

Εφετείο Πειραιά το κρίνει ότι είναι ικανοποιητικό για την συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό. 

Περεταίρω και λέει προτίθεται να εξετάσει οποιοδήποτε συγκεκριμένο αίτημα πιστοδότησης της 

υποβληθεί που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% κτλ. Συνεπώς και οποιοδήποτε αίτημα χρηματοδότησης 

της υποβληθεί. Είναι η 295/2015 ακυρωτικό, δεν είναι ασφαλιστικά είναι Τμήμα, μπορώ να σας τις 

προσκομίσω. 
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ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) : κ. Πρόεδρος μπορούμε να έχουμε φωτοτυπίες 

(από την εισήγηση του ν. συμβούλου του Δήμου). 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Είναι πρόχειρες οι σημειώσεις, είναι από χειρόγραφο η 

τοποθέτηση. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ: Η οποία (απόφαση 295/2015 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

ακυρωτικό) , διαβάζω λέει ότι με το έγγραφο αυτό η τράπεζα βεβαιώνει πέραν ότι έχει εγκριθεί υπέρ της 

αιτούσας όριο χρηματοδοτικών πιστοδοτήσεων ποσού 1.000.000,00 € ότι σε κάθε περίπτωση προτίθεται 

να εξετάσει οποιοδήποτε συγκεκριμένο αίτημα πιστοδότησης της υποβληθεί που θα αντιστοιχεί σε 

ποσοστό τάδε της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, συνεπώς και οποιοδήποτε αίτημα  

χρηματοδότησης της υποβληθεί, δεδομένου ότι στην έννοια της πιστοδότησης σύμφωνα με τον κώδικα 

τραπεζικής δεοντολογίας περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε μορφή πιστώσεις, ή η εγγυήσεις και επομένως 

και η χρηματοδότηση, εν όψει αυτόν εσφαλμένα και μη νόμιμα εκχώρησε ο αποκλεισμός της αιτούσης 

από τον επίδικο  διαγωνισμό με την 537/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου κτλ. Ένα θέλετε κ. συνάδελφοι μπορώ να σας την καταθέσω. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) : Διαβάσατε επί του 

δευτέρου εδαφίου. Εξίσου θεώρησα σημαντικό και το θέμα ότι είναι ακόμα στην διαδικασία αξιολόγησης 

αιτήματος ρύθμισης του συνόλου των δανειακών οφειλών. Εκεί έχετε κάτι να μας πείτε;  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ: Εκεί ουσιαστικά συμπληρωματικά . Είναι συμπληρωματικό 

έγγραφο αυτό της πρώτης επιστολής, που λέει ότι είναι αποδεκτή η συναλλακτική συμπεριφορά της 

εταιρείας απέναντι στην τράπεζα και λοιπά και βέβαια την πιστοδοτεί με όριο πενηνταπλάσιο του ορίου 

του υπολοιπομένου των πεντακοσίων χιλιάδων, ούτε δέκα φορές επάνω πενήντα.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Θα μπορούσα να προσθέσω κάτι εδώ; κ. Πρόεδρε. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Να τελειώσει ο κύριος. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ: Όχι απλά μία διευκρίνιση ως προς αυτό. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Πέστε. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Πέρα από το νομικό,  στην ουσία με την Τράπεζα Πειραιώς 

υπάρχει μία σχέση τριάντα κάτι εκατομμυρίων πιστοληπτικής ικανότητας είναι όρια που λειτουργούν. Η 

Τράπεζα Πειραιώς μας εκδίδει κανονικά εγγυητικές επιστολές, συναλλασσόμαστε κανονικά έχουμε 

κανονικά τα δάνεια μας και για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό απόδειξη είναι ότι την εγγυητική επιστολή 

μας την εξέδωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Αν υπήρχε θέμα σχέσεων ή θέμα προβλήματος με την Τράπεζα 

Πειραιώς δεν θα μας εξέδιδε την επιστολή. Την έχετε μες στον ίδιο το διαγωνισμό την εγγυητική της 

Τράπεζας Πειραιώς, στην ουσία δηλαδή εμείς φέραμε το έγγραφο που αποδίδει την πραγματικότητα, 

δηλαδή έχουμε κάποια όρια  τριάντα δύο  εκατομμύρια ,  από τα οποία  τα δύο  είναι σε καθυστέρηση , τα 

υπόλοιπα τριάντα  λειτουργούν όμως, δηλαδή λειτουργούν και σαν όρια εγγυητικών επιστολών και σαν 

όρια δανειοδοτήσεων μας έχει εκδώσει άπειρες επιστολές φέτος η Τράπεζα Πειραιώς, δεν τίθεται ποτέ 

θέμα δηλαδή και με την Τράπεζα Πειραιώς και με άλλες Τράπεζες στην λειτουργία μας και όσον αφορά 

τις εγγυητικές επιστολές και όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα, σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα 

λόγω της νομικής μορφής αυτού του εγγράφου πλέον να έχει μία συγκεκριμένη φόρμα, είναι 

υποχρεωμένη στο έγγραφο αυτό να αποδώσει ακριβώς την κατάσταση την συναλλακτική την δική μας με 

την Τράπεζα. Αυτό ήθελα να πω μόνο. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ωραία συνεχίστε. 

ΕΚΠΡOΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:  Αυτό που ήθελα τέλος πάντων να προσθέσω είναι ότι το 

90% του εξοπλισμού, ήταν εξοπλισμός που υπάρχει από την εταιρεία και ο οποίος εξοπλισμός είναι εδώ 

στη Ρόδο και περιμένει. Δηλαδή ουσιαστικά ο εξοπλισμός που δεν υπάρχει είναι μόνο ο εξοπλισμός τον 

Κοντέινερ στην ουσία, ένα σάρωθρο, δηλαδή  στα τριάντα μηχανήματα που χρειάζονται τα είκοσι πέντε 

υπάρχουν. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ : Μπορώ να μιλήσω. Ενδεικτικά αναφέρω για το θέμα της 

ΤΕΞΑΝ πέρα ότι είπα ότι συντάσσομαι για τους λόγους τους οποίους πρότεινε ο κ. συνάδελφος, αναφέρω 

μόνο, ενδεικτικά και μόνο την περίπτωση της μη προσκόμισης ένορκης βεβαίωσης και πιστοποιητικού , 

ότι δεν βρίσκεται μία εταιρεία ας πούμε σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, λέει η Οικονομική 

Επιτροπή εμένα με ικανοποιεί ας πούμε το πιστοποιητικό του ΓΕΜΙ, εγώ προσκομίζω ενδεικτικά και 

μόνο νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας μία για να μην προσκομίσω τριάντα, η οποία λέει κατά την 

έννοια της ανωτέρω διατάξεως σε περίπτωση που στην πράξη δεν εκδίδεται πιστοποιητικό περί μη 

κινήσεως διαδικασίας θέσεως επιχειρήσεως υπό αναγκαστική διαχείριση, η επιχείρηση αυτή αν είναι 
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εγκατεστημένη στην Ελλάδα, η ΤΕΧΑΝ είναι στην Ελλάδα, προκειμένου να μετάσχει στον διαγωνισμό 

πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού της από αυτόν, ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχει κινηθεί εις 

βάρος της τέτοια διαδικασία. Είναι υπ΄αρ. 1054/2005 Επιτροπή Αναστολών του ΣΤΕ. Ενδεικτικά και 

μόνο την αναφέρω θα μπορούσα να αναφέρω άλλες δέκα, και μόνο αυτό είναι λόγος αποκλεισμού της 

ΤΕΧΑΝ και μόνο αυτός. Αφήστε που υπάρχουν αρκετοί άλλοι. Ευχαριστώ. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Παρακαλώ κάποιος άλλος τον λόγo;  

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) : Καλησπέρα, 

λοιπόν άκουσα την εισήγηση του νομικού μας συμβούλου του κου Παπαγεωργίου, άκουσα και τους 

εκπροσώπους των εταιρειών οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ, μάλιστα τώρα στο τέλος ο Νομικός 

Σύμβουλος της δεύτερης εταιρείας ανέφερε διάφορα παραδείγματα από την νομολογία της Ειδικής 

Επιτροπής, δεν θυμάμαι ακριβώς πως το είπατε του ΣΤΕ κτλ. πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά θεωρώ ότι δεν 

είναι επί της παρούσης, μόλις πριν από λίγο σύμφωνα με την εισήγηση του νομικού μας συμβούλου, αλλά 

και την σύμφωνη γνώμη του Αντιδημάρχου είπαμε ότι το όλο θέμα θα παραπεμφθεί με την βοήθεια 

ένδικων μέσων, θα μπορέσετε να αναπτύξετε όλες αυτές τις απόψεις σας με την νομολογία στα αρμόδιο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. Εδώ τώρα και που μας τα λέτε, καταλαβαίνεται ότι δεν φέρουμε εμείς αυτό 

το αξίωμα,  να κατέχουμε κάποια δικαστική έδρα, οπότε να μπορούμε και να αποφανθούμε σχετικά. 

Γιαυτό λέω είναι εκτός τόπου προς το παρόν αυτή η συζήτηση και σίγουρα εκτός χώρου. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ: Αν μπορώ να απαντήσω, δεν είναι εκτός τόπου ή εκτός χώρου , 

γιατί η Επιτροπή σας είναι ουσιαστικά το πρώτο στάδιο πάνω σε αυτή την διαδικασία. Είστε το πρώτο 

στάδιο γιαυτό μιλάμε για προδικαστική προσφυγή. Εξετάζεται την προ δικαστική προσφυγή, το Εφετείο 

Πειραιά θα εξετάσει την δικαστική προσφυγή. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ): Το ίδιο λέμε, τα 

ίδια είπαμε και εμείς. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ο κ. Μουτάφης. 

ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ (ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ): Εγώ επειδή έχω και την ιδιότητα του 

συναδέλφου (δικηγόρου) να σας το θέσω λίγο ποιο απλώς το ζήτημα, εμείς εδώ σαν Οικονομική 

Επιτροπή παίρνουμε την λίστα των δικαιολογητικών και κάνουμε απλώς την αντιπαραβολή αν αυτά που 

ήρθαν είναι ακριβώς και τυπικώς με αυτά τα οποία είχαμε ζητήσει. Εγώ άκουσα με πολύ προβληματισμό 

τις νομολογιακές παραδοχές που μας έχετε φέρει και μπορώ να πω ότι μέσα μου αρκετά ταρακουνήθηκα 

από αυτές, αλλά από εκεί και πέρα η  η (Οικονομική) Επιτροπή δεν μπορεί να αποφασίσει βάσει 

νομολογιακών παραδοχών, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα από την προκήρυξη και δεν 

συμπίπτουν επακριβώς με αυτά που είχαμε ζητήσει θεωρώ και εγώ ότι πρέπει να κριθούν από μια 

δικαστική αρχή , η οποία έχει προφανώς πολύ μεγαλύτερη εξουσία και ευχέρεια από εμάς να εξετάσει. 

Αυτό ήθελε να πει η συνάδελφος, δεν είμαστε αδιάφοροι ως προς αυτά που λέτε, απλώς το ζήτημα είναι 

ότι πράγματα που εκφεύγουν των απλών ρόλων της (Οικονομικής ) Επιτροπής, εγώ έτυχε και είμαι 

συνάδελφος και τα καταλαβαίνω, αλλά πράγματα τα οποία εκφεύγουν  της απλής απαρίθμησης εγγράφων 

και της πιστοποίησης της πληρότητας ενός φακέλου, πιστεύω ότι δεν μπορούν εφόσον δεν είναι ξεκάθαρα 

να αποτελέσουν αντικείμενο μίας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και αυτό ακριβώς προφανώς θα 

είναι το σκεπτικό μίας απόφασης απόρριψης. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) : Μου επιτρέπεται κ. 

Πρόεδρε και οι δύο πλευρές έχουνε δίκαιο. Είσαστε δικαστήριο τύποις και έχει την αγωνία πάλι ο κάθε 

προσφεύγων να τον κρίνετε και ακριβώς επειδή υπάρχουν τέτοια κρίσιμα ζητήματα έχει αναρτηθεί ήδη 

(νομοσχέδιο) στο ΔΗΜΟΣΝΕΤ ότι ίσως είναι τελευταία φορά που συνεδριάζουνε οι Οικονομικές 

Επιτροπές (των Δήμων)  γιαυτό το θέμα. Από τούδε Αναθέτουσα αρχή για κρίση προδικαστικών 

προσφυγών, έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο, θα είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Γιατί 

όντως υπάρχουν τεράστια ζητήματα,  και εμένα βλέπεται με τόση πείρα τόσα χρόνια,  τριάντα πέντε 

χρόνια,  είχα σημειώματα για να βρω τις ακριβείς λέξεις και τις ακριβείς έννοιες.  

Στην παρατήρηση του συναδέλφου μου γιαυτήν την νομολογία (απόφαση 295/2015 Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά , Ακυρωτικό) θα απαντούσα ότι συγκεκριμένες διευκρινήσεις ζητήθηκαν από την Αναθέτουσα 

Αρχή και γι΄αυτές κληθήκατε να μας προσκομίσετε στοιχεία. Δηλαδή έγινε δεκτή η γνώμη της Επιτροπής 

Προσφυγών και η Οικονομική Επιτροπή ως Αναθέτουσα Αρχή σας ζήτησε  (αποφ 117/2016 Οικ. Επ.) 

στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα πιστοληπτική ικανότητα ως  προσφεύγουσας, δηλαδή  (τα στοιχεία 

έπρεπε να είναι ) για την τρέχουσα. Αντί στοιχείων τρέχουσας,  έχουμε ένα έγγραφο της Τράπεζας 

Πειραιώς που μιλάει για διαδικασία αξιολόγησης αιτήματος ρύθμισης συνόλου δανειακών οφειλών και 

ότι προτίθεται να εξετάσει χρηματοδότηση. Αυτό δεν είναι η διευκρίνιση που ζήτησε η Αναθέτουσα Αρχή 



25 

 

και κατά την γνώμη μας δεν μπορεί να γίνει δεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή,  η συνέχεια στο Διοικητικό 

Εφετείο. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) : Ωραία τελειώσατε; Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής να αποφασίσουμε επί του θέματος, η πρόταση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ως 

Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού ότι λόγω ελλείψεως πληρότητας των φακέλων και των τριών 

εταιρειών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, να αποφασίσουμε να απορριφθούν και οι τρεις. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) : κ. Πρόεδρε προσέξτε, 

είναι αυτά που σας έλεγα. Η (σωστή  κατά το τυπικό του νόμου ) έκφραση  είναι ότι εξετάζετε  δύο 

προδικαστικές προσφυγές, που ή τις κάνετε δεκτές ή  τις απορρίπτετε. Σε κάποια σημεία τις κάνετε δεκτές 

κατά την εισήγηση μου, αν γίνει δεκτή η εισήγηση μου. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) : Κατά την εισήγηση λοιπόν του Νομικού Συμβούλου κατά 

μέρος αυτών (να γίνουν δεκτές) και στο  δια ταύτα (κατά τα λοιπά ν’ απορριφθούν λόγω μη πληρότητας 

των φακέλων. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) : Όσον  αφορά το μέρος 

των προσφυγών που αναφέρονται στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΕ. , όσον αφορά τα μέρη αυτών  που 

εισηγείται και η  Νομική Υπηρεσία, αν κάνετε δεκτή την εισήγηση μου, θα κάνετε  δεκτές  τις προσφυγές. 

Καθόλα τα άλλα  κεφάλαια οι προδικαστικές προσφυγές απορρίπτονται. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) : Γίνεται δεκτή η εισήγηση σας η τοποθέτηση ως προς τα 

σημεία και τα επιμέρους στο δια ταύτα όμως η Οικονομική Επιτροπή καλείται όμως να αποφασίσει για 

την περαιτέρω πορεία του διαγωνισμού. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) : Δεν μπορείτε τώρα, 

πρέπει να τελειώσει η διαδικασία και η δικαστική. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) : Ωραία αυτό λέω, η σημερινή λοιπόν απόφαση είναι ότι λόγο 

μη πληρότητας και των δικαιολογητικών και των φακέλων και του συνόλου των προσφορών και των 

τριών εταιρειών να απορριφθούνε και οι τρεις από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού    και  αν οι 

εταιρείες κατά το μέρος που δεν έγιναν δεκτές οι προδικαστικές προσφυγές τους λόγω αποκλεισμού τους 

εξ αιτίας μη πληρότητας των δικαιολογητικών και των φακέλων,  προσφύγουνε στην δικαστική οδό κατά 

το μέρος που μας αφορά σαν Οικονομική Επιτροπή, θα επανεξετάσουμε τυχόν οποιαδήποτε εμπλοκή του 

Δήμου με τις εταιρείες στο σύνολο τους ή με κάποιες από αυτές. 

ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) : Μπορούμε να ξέρουμε το χρονικό όριο όλων 

αυτών των προσφυγών είτε με τον ένα τρόπο εξελιχθούν είτε με τον άλλο, ποιος είναι ο χρονικός 

ορίζοντας που θα πάρουν;  

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Δεν είμαι σε θέση εγώ να απαντήσω είναι θέμα δικαστηρίων 

υπάρχουν απεργίες. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) : Το Δικαστήριο (ορίζει 

δικάσιμο) σε δεκαπέντε μέρες από την προηγούμενη Δευτέρα  ή  από  αύριο, είσαστε πιο πρόχειρος για 

τις προθεσμίες τις  δικαστικές; Σήμερα θα πρέπει  να απαντήσουμε αιτιολογημένα και χρονικά λόγω 

15νθημερου οριακά (αν γίνει δεκτή η εισήγηση ) την απόρριψη των προσφυγών όπως αναφέραμε 

ειδικότερα. Δηλαδή κατά ένα μέρος να γίνουν δεκτές όσον αφορά των αποκλεισμό της ΤΕΧΑΝ ΑΕ και 

να απορριφθούνε κατά τα υπόλοιπα μέρη. Τώρα έχουνε την υποχρέωση η δύο προσφεύγουσες άμα 

επιθυμούν,  να προσφύγουν στο Διοικητικό Εφετείο και εσείς τώρα έχετε δέκα ημέρες νομίζω να 

υποβάλλετε τις  απόψεις σας  και έπειτα , σε 20 μέρες μετά το Δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει. Δεν 

είναι τα γνωστά δικαστήρια που περιμένεις μήνες. Εμείς μέχρι τότε είμαστε δεσμευμένοι δεν μπορούμε 

να κάνουμε τίποτα απολύτως. 

ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ): Μέχρι πότε δηλαδή κ. Παπαγεωργίου 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Νομικός Σύμβουλος Δήμου) : Εμπειρικά  (θα γίνει η δίκη) μετά  

δέκα έξι μέρες. 

ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) : Μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η διαδικασία 

πόσο χρόνο θα μας πάρει;  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) : Δέκα έξι μέρες; 

ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) : Προσωρινή απόφαση ή οριστική (η 

απόφαση που θα εκδοθεί);  
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) : Κανονική απόφαση, όχι 

προσωρινή διαταγή, έχουμε προσωρινή αναστολή εκ του νόμου δεν κάνουμε τίποτα μέχρι να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) : Αυτά είναι νομικά θέματα κ. Παπαγεωργίου,  να αποφασίσουν 

τα μέλη, λοιπόν τα μέλη της (Οικονομικής) Επιτροπής , παρακαλώ να αποφασίσουν, κ. Παναή είστε 

σύμφωνη με την γνώμη την δικιά μου;  

ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) : Οι θέσεις της παρατάξεως μας, η ψήφος της 

παρατάξεως μας είναι παρών στο συγκεκριμένο ζήτημα, επιμένουμε και εμμένουμε όμως στο όχι στην 

ιδιωτικοποίηση και στο ότι έπρεπε ήδη η δημοτική αρχή προ πάρα πολλού να είχε φροντίσει να 

καλυφτούν οι ανάγκες καθαριότητος του νησιού με το προσωπικό το υπάρχον και με τις δυνατότητες που 

ο νόμος προσφέρει και τα άλλα που προανέφερα στην τοποθέτηση μου. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) : Κατά πλειοψηφία λοιπόν με την τοποθέτηση και τις 

παρατηρήσεις της κας Παναή. Ευχαριστούμε» 

 

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψη, 

     -   Την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Θ. Παπαγεωργίου 

     -   Το πρακτικό 1/2016  της Επιτροπής Αξιολόγησης  Προσφυγών 

     -   Την υπ΄αρ. 117/2016 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  

     - Από τα κοινοποιηθέντα εξωδίκως  και λοιπά υποβληθέντα έγγραφα , λόγω της τυπικότητας της 

παρούσας διαδικασίας του  4 του Ν. 3886/2010, όπως σήμερα ισχύει και με επιφύλαξη μελλοντικών 

ενεργειών ενώπιον κάθε Διοικητικής,  Δικαστικής ή άλλης Αρχής,  λαμβάνονται επί του παρόντος υπόψη 

μόνο τα αιτηθέντα σύμφωνα με την υπ. 117/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Επιτροπής 

διευκρινιστικά έγγραφα που προσκόμισαν και  αφορούν τις ίδιες τις συμμετέχουσες  (αρ. 7.2.6 Διακ.) , 

δηλαδή  αυτό με ημερομ.   11/4/2016 της  Ένωσης Εταιρειών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΠΕΡΜΕ- ΕΝΣΕΡ 

και αυτό με ημερομ.   10/4/2016 της ΤΕΧΑΝ. 

      - Τις δημοσίας τάξης διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του  4 του Ν. 3886/2010, όπως 

σήμερα ισχύουν , σύμφωνα με τις οποίες  ο νόμος δεν ορίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να 

συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις ηλεκτρονικά και ότι όλη  διαδικασία του  4 του Ν. 3886/2010 

προδικαστικών προσφυγών ενεργείται ηλεκτρονικά, ενώ και η Διακήρυξη  διαχωρίζει από τις 

προηγούμενες επί της διαδικασίας διατάξεις  και ορίζει κατισχύ του Ν. 3886/2010 (αρ. 10.7 Διακ.)  και σε 

κάθε περίπτωση η Διακήρυξη μόνο επί της υποβολής και όχι της εξέτασης  ενστάσεων-προσφυγών    

προβλέπει και ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, και ούτως ή άλλως  μέσα από το Σύστημα θα υπάρξει 

ενημέρωση (αρ. 10.4.5.Διακ.) επί της απόφασης που θα ληφθεί. 

     -   Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  
(Η κα Παναή Ευαγγελία ψηφίζει παρούσα) 

Α) Κάνει δεκτή την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  ως προς τα σημεία και τα επιμέρους, 

ως σύμφωνα με αυτή ακριβώς αιτιολογείται. 

Β) Γίνεται δεκτή εν μέρει η από 18-03-2016 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της 

1) Ένωσης Εταιριών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER», η οποία περιλαμβάνει τις 

εταιρίες :α. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΕΒΕ)» με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» ή 

«HELESI» β. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.» γ. «ENSER-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με 

διακριτικό τίτλο «ENSER Α.Ε.», 2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΕΒΕ)» με διακριτικό τίτλο 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» ή «HELESI», 3) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.», 4) «ENSER-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ENSER Α.Ε.» και συγκεκριμένα , 

γίνεται δεκτή εν μέρει ως προς τα σημεία-κεφάλαια που αφορούν τον αποκλεισμό της   «ΤΕΧΑΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ειδικότερα αυτά που  αφορούν τη μη υποβολή 

πιστοποιητικών ή ένορκων βεβαιώσεων,  ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, ούτε υπό διαδικασία 
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κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση (αρ. 5 

Διακήρυξης), τη μη δέουσα προσκόμιση και σε νόμιμη  μετάφραση (αρ 7.1.3 και 7.5 Διακήρυξης) και 

ειδικότερα την υποβολή ανεπαρκών αμετάφραστων εγγράφων και όχι όπως ακριβώς κατά περιεχόμενο  

ζητήθηκε με τη απόφαση 117/2016 της Οικονομικής Επιτροπής  των προβλεπομένων κατά το άρθρο 7.2.5 

της Διακήρυξης για την χρηματοοικονομική επάρκεια για τη απόκτηση ή και μίσθωση του ελάχιστου 

απαιτούμενου εξοπλισμού της παρ. παρ. 16.7 της Διακήρυξης ,την μη υποβολή  στοιχείων εμπειρίας του 

άρθρου 7.2.4 της Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον  500.000 ευρώ ως και 

βιογραφικών εμπειρίας στελεχών. Απορρίπτεται κατά τα λοιπά η προδικαστική προσφυγή τόσο ως προς 

όλους τους άλλους λόγους  που αφορούν την ΤΕΧΑΝ Α.Ε, ως  αβάσιμη για τους λόγους που 

αιτιολογούνται στο πρακτικό 1/2016 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών και στην εισήγηση του ν. 

συμβούλου κ. Θ. Παπαγεωργίου,  , όσο και ως προς  την ίδια για τους λόγους που αιτιολογούνται στο 

πρακτικό 1/2016 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών και στην εισήγηση του ν. συμβούλου κ. Θ. 

Παπαγεωργίου καθώς  δεν έχει προσκομίσει ακριβώς το αιτηθέν με την απόφαση 117/2016 της 

Οικονομικής Επιτροπής διευκρινιστικό έγγραφο (αρ. 7.2.6 Διακήρυξης). Κατά το σκέλος της προδ. 

προσφυγής που αφορά  την  εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» η Οικονομική Επιτροπή ως 

Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη κρίνει και εμμένει στον αποκλεισμό της σύμφωνα με τη 62/2016 απόφαση 

της και σε κάθε περίπτωση ως προς τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή την εταιρεία,  κάνει δεκτή τη 

προδ. προσφυγή.  

Γ) Γίνεται δεκτή εν μέρει η από 18-03-2016 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της  

Εταιρίας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» και συγκεκριμένα  γίνεται δεκτή εν μέρει ως προς τα 

σημεία-κεφάλαια που αφορούν τον αποκλεισμό της   «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

ειδικότερα αυτά που  αφορούν τη μη υποβολή πιστοποιητικών ή ένορκων βεβαιώσεων,  ότι δεν τελεί υπό 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ούτε υπό διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό , ούτε σε διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση (αρ. 5 Διακήρυξης), τη μη δέουσα προσκόμιση και σε νόμιμη  

μετάφραση (αρ 7.1.3 και 7.5 Διακήρυξης) και ειδικότερα την υποβολή ανεπαρκών αμετάφραστων 

εγγράφων και όχι όπως ακριβώς κατά περιεχόμενο  ζητήθηκε με τη απόφαση 117/2016 της Οικονομικής 

Επιτροπής  των προβλεπομένων κατά το άρθρο 7.2.5 της Διακήρυξης για την χρηματοοικονομική 

επάρκεια για τη απόκτηση ή και μίσθωση του ελάχιστου απαιτούμενου εξοπλισμού της παρ. παρ. 16.7 της 

Διακήρυξης ,την μη υποβολή  στοιχείων εμπειρίας του άρθρου 7.2.4 της Διακήρυξης συνολικού 

προϋπολογισμού τουλάχιστον  500.000 ευρώ ως και βιογραφικών εμπειρίας στελεχών. Απορρίπτεται 

κατά τα λοιπά η προδικαστική προσφυγή ως προς όλους τους άλλους λόγους  που αφορούν την ΤΕΧΑΝ 

Α.Ε, ως  αβάσιμη για τους λόγους που αιτιολογούνται στο πρακτικό 1/2016 της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσφυγών και στην εισήγηση του ν. συμβούλου κ. Θ. Παπαγεωργίου. Απορρίπτεται ως προς τα 

κεφάλαια  που αφορούν τον αποκλεισμό της ίδιας  της προσφεύγουσας , για τους λόγους που 

αιτιολογούνται στην εισήγηση του ν. συμβούλου κ. Θ. Παπαγεωργίου και το υπ. αρ. 1/2016 πρακτικό της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (κεφ. 2
 
Α) που περιέχεται στις σελίδες 11-15 των πρακτικών της υπ. 

αρ.117/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η ανωτέρω απόφαση αφού μετά την απομαγνητοφώνηση συμπληρώθηκε από τον εισηγητή μόνο με τις  

εμβόλιμες παρενθετικές (…) νοηματικές διευκρινήσεις επί άρθρων της διακήρυξης, αριθμών  και 

παραγράφων  πρακτικών και συμφραζόμενων  προς υποβοήθηση του έργου του Δικαστηρίου των 

προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010, έλαβε αύξοντα αρ. 120/2016. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
                                                                              Απόφ. Αρ.123/2016  (Α.Δ.Α: 79ΔΖΩ1Ρ-4ΗΨ) 

Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών για ορισμό νέας ημερομηνίας 
διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ». 
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/26620/08-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου  με αριθμ. 16/26620/08-04-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών για ορισμό νέας ημερομηνίας 

διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ».  
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1. Οι όροι διακήρυξης της ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΝ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»,  προϋπολογισμού 131.900,00 €, εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ.: 45/08-03-2016 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Η ημερομηνία Δημοπράτησης του έργου του θέματος είχε οριστεί στις 05-04-2016. 

3. Η Δημοπρασία του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» δεν 

πραγματοποιήθηκε στην προγραμματισμένη από τη διακήρυξη ημερομηνία (05-04-2016), λόγω 

συμμετοχής των μελών της επιτροπής διαγωνισμού στην  προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ (υπ΄αρ. 

:136/01-04-2016 Δελτίο Τύπου της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ), την ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ. 

(Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 2224/28-03-2016) και την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ (Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 

6918/01-04-2016) Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές Διαγωνισμού. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 18 της εγκεκριμένης διακήρυξης της δημοπρασίας «…Αν για οποιοδήποτε 

λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν 

κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 

Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ ή με email πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 

ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 

π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως: 

Εξουσιοδοτήσετε τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», με τους ίδιους όρους διακήρυξης και με την ίδια επιτροπή». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/26620/08-

04-2016,   

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α) Να επαναληφθεί η δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση σχολείων πλην πόλεως Ρόδου» η οποία 

δεν πραγματοποιήθηκε στην προγραμματισμένη από τη διακήρυξη ημερομηνία (05-04-2016), λόγω 

συμμετοχής των μελών της επιτροπής διαγωνισμού στην  προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ (υπ΄αρ. 

:136/01-04-2016 Δελτίο Τύπου της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ), την ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ. 

(Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 2224/28-03-2016) και την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ (Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 

6918/01-04-2016) Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές Διαγωνισμού. 

Β) Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση 
σχολείων πλην πόλεως Ρόδου», με τους ίδιους όρους διακήρυξης και με την ίδια επιτροπή.  

 

ΘΕΜΑ 5ο 
                                                                              Απόφ. Αρ.124/2016  (Α.Δ.Α: 6ΣΜ0Ω1Ρ-Κ3Ο)   

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μετακίνηση της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου 
Παρασκευής στην Αθήνα για συμμετοχή στη διημερίδα της ΚΕΔΕ με θέμα: Ελεγκτικό συνέδριο 
και δήμοι, νομιμότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα» στις 14 και 15 Απριλίου 2016 Κ.Α. 10-

6422.0001 ποσό 400,00 Ευρώ. 

 

Ο ίδιος ο Πρόεδρος εισηγείται προφορικά το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, όσον αφορά την έγκριση 

διάθεσης πίστωσης για την μετάβαση της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής στην 

Αθήνα για συμμετοχή στη διημερίδα της ΚΕΔΕ με θέμα «Ελεγκτικό συνέδριο και δήμοι, νομιμότητα, 

διαφάνεια, αποτελεσματικότητα» στις 14 και 15 Απριλίου 2016 Κ.Α. 10-6422.0001 ποσό 400,00 Ευρώ. 
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Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής   

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Eγκρίνει την διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2016, η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη 

«πρόταση ανάληψη υποχρέωσης» που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. οι οποία 

επιπροσθέτως έχει 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, συμπεριλαμβανομένης και της εγγραφής, βάσει της προαναφερόμενης προφορικής 

πρότασης του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως ακολούθως: 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

 

1 

 

Οδοιπορικά έξοδα 
μετακίνησης  

 

10-6422.0001  

Την δέσμευση  πίστωσης ύψους  400,00  € σε 

βάρος του Κ.Α. 10-6422.0001 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για  «έξοδα 

ταξιδίου της Δ/ντριας Οικονομικών κας 

Καλογήρου Παρασκευής στην Αθήνα για 

συμμετοχή στη διημερίδα της ΚΕΔΕ με 

θέμα: Ελεγκτικό συνέδριο και δήμοι, 

νομιμότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα 

στις 14 και 15 Απριλίου 2016 

 

400,00 € 

 

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                                                                                   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Περδίκης  Ιωάννης    Ατσίδη Ελπίδα 

   Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                                                          

             

 ΤΑ ΜΕΛΗ     
                                                                                            

1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος 

2. Κορωναίος Ιωάννης 

3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος 

5. Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ 

6. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

7. Κυριαζής Στέφανος 

8. Παναή Ευαγγελία 

 


