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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: 15 / 14-07-2016 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016 

και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθε σε  τ α κ τ ι κ ή  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. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου  κ. 
Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/56004/8-7-2016, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και 
σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω 
νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα πέντε(5) μέλη 
και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.:   1.Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Κορωναίο Ιωάννη 3. Παπαδημητρίου 
Ξεπαπαδάκη Βασιλική 4.Ψυλλάκη Βασίλειο 5. Κυριαζή Στέφανο    

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ. 1.Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος (δικ/νος) οποίος αναπληρώνεται  όπως ακριβώς 
προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010) από τον κ. Κυριαζή Στέφανο, ως πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας 2. Ατσίδη Ελπίδα (δικ/νη) η οποία αναπληρώνεται  όπως 
ακριβώς 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  μπόρεσε να παραβρεθεί στην 
συνεδρίαση  3. Δράκος Μιχαήλ (δικ/νος), οποίος αναπληρώνεται  όπως ακριβώς προβλέπεται (άρθρ. 

74 & 75 του Ν.3852/2010) από τον κ. Παρδαλό Στέργο, δεύτερο αναπληρωματικό μέλος της 
πλειοψηφίας, λόγω μη ύπαρξης άλλου μέλους της μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν μπόρεσε 
να παραβρεθεί στη συνεδρίαση.   4. Παναή Ευαγγελία  (δικ/νη) 5. Σπανό Παπαγιάννη  Αναστάσιο  
(αδικ/τος)   6.  Μουτάφη  Δήμο Μιχαήλ (αδικ/τος) 
 

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. 
Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κας Παπαγεωργίου Μαρίας και της κας Καρτάνου Παρασκευής, 
υπαλλήλους του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, του κου Στέφανου Στρατή νομικός σύμβουλος, του 
κου  Αλέξανδρου Μπεκιάρη, προϊστάμενου του τμήματος παρακολούθησης έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, της κας Έφης Αρνά υπαλλήλου του τμήματος προγραμματισμού και 
οργάνωσης.   

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική 
ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη εννέα  (9) κατ’ επειγόντων 
θεμάτων, για τα οποία η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, με τη 
σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να αποδεχθεί την ένταξη τους και τη 
συζήτησή τους, ως θέματα, πριν από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια 
πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

Το 1ο
 θέμα (1ο

 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση 
πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για τις εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού 
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου έτους 2016   

Το 2ο
 θέμα (2ο

 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης περί  έγκριση 
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πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την συντήρηση και επισκευή του απορριμματοφόρου 
ΚΗΗ 3416 του Δήμου για το έτος 2016   

Το 3ο
 θέμα (3

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση 

μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες « 
Φύλαξη Κοιλάδας Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου έτους 2016»   

Το 4ο
 θέμα (4

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση 

των πρακτικών του ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια – τοποθέτηση ποδοσφαιρικού 
τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου θεολόγου του Δήμου Ρόδου».  

Το 5ο
 θέμα (5ο

 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση ή 
μη του εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ της κας Παπαστεφάνου Ελευθερίας του Αναστασίου και 
του Δήμου Ρόδου.   

 Το 6ο
 θέμα (6ο

 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί «Αποδοχή 
δωρεάς για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»     

Το 7ο
 θέμα (7ο

 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί «Ανάκλησης 
αποφάσεων 253/2016 και 49/2016 της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης για εκ νέου 
σύνταξη μελέτης και επαναδημοπράτηση του έργου « Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου 
Γενναδίου»   

Το 8ο
 θέμα (8

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί «έγκριση 

πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος της  επαναδημοπράτησης   πόστων παραλιών»    

Το 9ο
 θέμα (9ο

 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί «προμήθεια 
τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου με τη διαδικασία του έκτακτου 
γεγονότος»    

 Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για συζήτηση τα 
ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές 
αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 
 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
                                                                             Απόφ. 286/2016  (Α.Δ.Α: 6ΡΨ9Ω1Ρ-ΖΘΝ)   

Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις διαθέσεις πιστώσεων 
οικ. έτους 2016. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/55973/08-07-2016)          

 

       Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.: 2 /53973/8-7-2016, ως κατωτέρω: 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας για τις  διαθέσεις  πιστώσεων και ανατροπών αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016, βάση των κοινοποιημένων εισηγήσεων.  
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 
87, τεύχος Α΄],  η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την ανατροπή και διάθεση 
πιστώσεων έτους 2016. 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες  για την διάθεση των ποσών, οι οποίοι 
αντιστοιχούν σε ταυτάριθμες προτάσεις σύμφωνα την κοινή εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) 
του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών: 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

1 Μισθώματα 10-6232.0001 
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών 
έργων ακινήτων 

230.255,38 
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Παρακαλούμε να ληφθούν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο 
αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο, 
επιπροσθέτως, προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 1β & 5 Π.Δ. 113/2010), τις αναλήψεις για συγκεκριμένους 
λόγους και περιπτώσεις.  

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της προϊσταμένης λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας και της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

 Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω εγγραφών θα πρέπει απαραιτήτως να 
συμπεριληφθούν και οι κάτωθι, όπως αυτές προτείνονται από τον ίδιο, προφορικώς, οι οποίες 
διαπιστώθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν συμμετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ κρίνονται 
άμεσα αναγκαίες να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  εύρυθμη 
λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η κατάσταση των εγγραφών αυτών ακολουθεί:    
                                    

ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ  

 

1 
Μελέτη 

 

30-7412.0063 

 

Μελέτες Υδραυλικών Έργων για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 
περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 
εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία 
Λιμνιονί) 

 

-2.460,00 

2 Μελέτη 30-7412.0065 

Περιβαλλοντικές μελέτες για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 
περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 
εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία 
Λιμνιονί) 

-12.300,00 

3 Μελέτη 30-7412.0064 

Γεωτεχνικές μελέτες και Έρευνες για 
την αποκατάσταση παραλιακής οδού 
στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου 
(από εστιατόριο Γοργόνα έως 
τοποθεσία Λιμνιονί) 

-17.220,00 

 

4 
Μελέτη 

 

30-7412.0062 

 

Μελέτες Λιμενικών Έργων για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 
περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 
εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία 
Λιμνιονί) 

 

-11.070,00 

5 Αποζημίωση  40-7421.0005 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής 
περιοχής Αγίων αποστόλων – 

Ασγούρου , μετά από αίτημα της 
Ελένης Ανδρεάδη ( Κ.Μ. 136 )  

-24.648,00 

6 ‘Έργο 30-7412.0054 
Υδραυλική μελέτη τάφρου Προφήτη 
Ηλία αντιπλημμυρικής προστασίας 
Δ.Ε. Αρχαγγέλου  

-17.720,00 

7 ‘Έργο 30-7412.0055 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της υδραυλικής μελέτης τάφρου 
Προφήτη Ηλία αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου  

-17.720,00 
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8 ‘Έργο 30-7412.0056 
Βελτίωση συμβολής ρεμάτων 
Λιβαδιών – Μαγκαφά – Μαρκώνα  
στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου  

-17.720,00 

 

                             

 ΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ  

 

1 

 

Αποζημίωση  

 

40-7421.0005 
Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 
Αγίων αποστόλων – Ασγούρου , μετά από 
αίτημα της Ελπίδας , Μαρίας  και 
Κωνσταντίνου  Ανδρεάδη ( Κ.Μ. 136 )  

 

24.648,00 

 

2 

 

Έξοδα  

 

15-6471.0002 

 

Εκδηλώσεις για απόδημους Ροδίους  

 

 10.000,00 

3  

Προμήθεια  

 

15-6063.0001 

 

Προμήθεια παροχή σε γάλα  

 

  2.000,00 

4  

Προμήθεια  

 

20-6063.0001 

 

Προμήθεια παροχή σε γάλα  

 

  61.000,00 

5  

Προμήθεια  

 

30-6063.0001 

 

Προμήθεια παροχή σε γάλα  

 

  36.000,00 

6  

Προμήθεια  

 

35-6063.0001 

 

Προμήθεια παροχή σε γάλα  

 

   20.000,00 

7  

Προμήθεια  

 

40-6063.0001 

 

Προμήθεια παροχή σε γάλα  

 

    5.000,00 

8  

Προμήθεια  

 

45-6063.0001 

 

Προμήθεια παροχή σε γάλα  

 

   1.000,00 

9  

Προμήθεια  

 

70-6073.0001 

 

Προμήθεια παροχή σε γάλα  

 

   60.000,00 

10  

 Έργο  

 

70-7331.0007 

 

 

 Συντήρηση εξωτερικών όψεων Εθνικού 

Θεάτρου Ρόδου  

 

   26.691,63 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτοκόλλου 

2/55973/8-7-2016 
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· την προφορική εισήγηση του προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 Εγκρίνει τις ανατροπές των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και τις διαθέσεις πιστώσεων 
προϋπολογισμού 2016, οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης» που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως 
έχουν 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, συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών, βάσει της προαναφερόμενης 
προφορικής πρότασης του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως ακολούθως: 

 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ  

 

1 
Μελέτη 

 

30-7412.0063 

 

Μελέτες Υδραυλικών Έργων για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 
περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 
εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία 
Λιμνιονί) 

 

-2.460,00 

2 Μελέτη 30-7412.0065 

Περιβαλλοντικές μελέτες για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 
περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 
εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία 
Λιμνιονί) 

-12.300,00 

3 Μελέτη 30-7412.0064 

Γεωτεχνικές μελέτες και Έρευνες για 
την αποκατάσταση παραλιακής οδού 
στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου 
(από εστιατόριο Γοργόνα έως 
τοποθεσία Λιμνιονί) 

-17.220,00 

 

4 
Μελέτη 

 

30-7412.0062 

 

Μελέτες Λιμενικών Έργων για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 
περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από 
εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία 
Λιμνιονί) 

 

-11.070,00 

5 Αποζημίωση  40-7421.0005 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής 
περιοχής Αγίων αποστόλων – 

Ασγούρου , μετά από αίτημα της 
Ελένης Ανδρεάδη ( Κ.Μ. 136 )  

-24.648,00 

6 ‘Έργο 30-7412.0054 
Υδραυλική μελέτη τάφρου Προφήτη 
Ηλία αντιπλημμυρικής προστασίας 
Δ.Ε. Αρχαγγέλου  

-17.720,00 

7 ‘Έργο 30-7412.0055 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της υδραυλικής μελέτης τάφρου 
Προφήτη Ηλία αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου  

-17.720,00 
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8 ‘Έργο 30-7412.0056 
Βελτίωση συμβολής ρεμάτων 
Λιβαδιών – Μαγκαφά – Μαρκώνα  
στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου  

-17.720,00 

 

ΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΥΨΟΥΣ  

 

1 

 

Αποζημίωση  

 

40-7421.0005 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 
Αγίων αποστόλων – Ασγούρου , μετά από 
αίτημα της Ελπίδας , Μαρίας  και 
Κωνσταντίνου  Ανδρεάδη ( Κ.Μ. 136 )  

 

24.648,00 

2 Έξοδα  15-6471.0002 Εκδηλώσεις για απόδημους Ροδίους   10.000,00 

3 Προμήθεια  15-6063.0001 Προμήθεια παροχή σε γάλα    2.000,00 

4 Προμήθεια  20-6063.0001 Προμήθεια παροχή σε γάλα    61.000,00 

5 Προμήθεια  30-6063.0001 Προμήθεια παροχή σε γάλα    36.000,00 

6 Προμήθεια  35-6063.0001 Προμήθεια παροχή σε γάλα     20.000,00 

7 Προμήθεια  40-6063.0001 Προμήθεια παροχή σε γάλα      5.000,00 

8 Προμήθεια  45-6063.0001 Προμήθεια παροχή σε γάλα     1.000,00 

9 Προμήθεια  70-6073.0001 Προμήθεια παροχή σε γάλα     60.000,00 

10  Έργο  70-7331.0007 

 

 Συντήρηση εξωτερικών όψεων Εθνικού 

Θεάτρου Ρόδου  

   26.691,63 

11 Μισθώματα 10-6232.0001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 

ακινήτων 

230.255,38 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
                                                                      Απόφ. Αρ. 287/2016  (Α.Δ.Α: 63ΣΗΩ1Ρ-ΞΣΔ)  

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ του 
Δήμου Ρόδου και του κ. Αγησίλαου Ζαϊρη του Ιωάννη, βάσει σχετικής γνωμοδότησης του 
Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στέφανου.    
                                             

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στέφανου με αρ. πρωτ.:2/54204/4-7-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τη γνωμοδότηση του κ. Στρατή 
Στέφανου, νομικού συμβούλου του Δήμου μας   με αρ. πρωτ.: 2 /54204/4-7-2016  ως εξής: 

Θέμα: H Αίτηση (Εξώδικου Συμβιβασμού) του κου Αγησιλάου Ζαΐρη του Ιωάννη, εμπόρου, κατοίκου 
Ρόδου, Ακτή Σαχτούρη αρ. 2. 

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/85819/11.09.2015 Αίτηση (Εξώδικου Συμβιβασμού) αυτού. 

 Ο κος Αγησίλαος Ζαΐρης του Ιωάννη, έμπορος, πώλησε κατόπιν παραγγελίας και παρέδωσε στον 
(πρώην) Δήμο Λινδίων, (νυν) ενιαίο Δήμο Ρόδου, εμπορεύματα εκδίδοντας τα υπ’ αριθμ. (α) 
78/22.10.2009, (β) ΤΔΑ 9842/29.06.2010, (γ) ΤΔΑ 9843/29.06.2010, (δ) ΤΔΑ 9901/21.07.2010, (ε) 
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ΤΔΑ 9947/08.08.2010, και (στ) ΤΔΑ 10134/26.10.2010 Τιμολόγια Πώλησης – Δελτία Αποστολής 
αυτού, συνολικής αξίας ποσού Ευρώ έξι χιλιάδων εξήντα δύο και είκοσι επτά λεπτών (€6.062,27), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ακολούθως κατέθεσε την από 17.09.2013 με ΑΚΔ 736/18.09.2013 
Αγωγή αυτού ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, ζητώντας την καταβολή σε αυτόν συνολικού ποσού 
Ευρώ έξι χιλιάδων εξήντα δύο και είκοσι επτά λεπτών (€6.062,27), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
αντιστοιχούντος στα εν λόγω ως άνω τιμολόγια εκδόσεώς του, εντόκως, από την επομένη της 
εκδόσεως εκάστου ως άνω τιμολογίου μέχρις εξοφλήσεως. Η εν λόγω αγωγή επιδόθηκε νομίμως στο 
Δήμο Ρόδου την 20.09.2013. Δικάσιμος της εν λόγω αγωγής ορίστηκε αρχικώς η 24.03.2015, και 
κατόπιν αναβολής από 26.01.2016, η 05.12.2017. 

Ακολούθως, μας γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2/85819/11.09.2015 Αίτηση (Εξώδικου 
Συμβιβασμού) του αντιδίκου προς τον Δήμο Ρόδου, δυνάμει της οποίας ο αντίδικος ζήτησε την 
συμβιβαστική επίλυση της εν λόγω διαφοράς, ήτοι την καταβολή προς αυτόν μόνον του κεφαλαίου 
των εν λόγω ως άνω τιμολογίων, συνολικού ποσού Ευρώ έξι χιλιάδων εξήντα δύο και είκοσι επτά 
λεπτών (€6.062,27), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, παραιτούμενος ο αντίδικος του δικαιώματος 
είσπραξης: (α) τόκων και (β) δικαστικών εξόδων από την εν λόγω υπόθεση, δηλώνοντας περαιτέρω 
ότι, μετά την εξόφληση του εν λόγω ποσού από το Δήμο Ρόδου προς αυτόν θα παραιτηθεί από το 
δικαίωμα και το δικόγραφο της εν λόγω αγωγής αυτού. 

Όσον αφορά στην συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε ο αντίδικος προς το Δήμο Ρόδου, προτείνω, για 
να υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου, να γίνει δεκτή η αίτηση (εξώδικου συμβιβασμού) του κου 
Αγησιλάου Ζαΐρη του Ιωάννη, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, με την καταβολή από 
το Δήμο Ρόδου προς αυτόν μόνον του κεφαλαίου των εν λόγω ως άνω υπ’ αριθμ. (α) 78/22.10.2009, 
(β) ΤΔΑ 9842/29.06.2010, (γ) ΤΔΑ 9843/29.06.2010, (δ) ΤΔΑ 9901/21.07.2010, (ε) ΤΔΑ 
9947/08.08.2010, και (στ) ΤΔΑ 10134/26.10.2010 Τιμολογίων Πώλησης – Δελτίων Αποστολής 
εκδόσεως αυτού, συνολικής αξίας ποσού Ευρώ έξι χιλιάδων εξήντα δύο και είκοσι επτά λεπτών 
(€6.062,27), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον το αναγραφόμενο εμπόρευμα στα εν λόγω 
τιμολόγια έχει παραληφθεί, παραιτούμενος ο αντίδικος, από την αξίωση καταβολής των αναλογούντων 
τόκων υπερημερίας και των δικαστικών εξόδων καθώς και από το δικόγραφο και από το δικαίωμα της 
από 17.09.2013 με ΑΚΔ 736/18.09.2013 Αγωγής αυτού ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

Επίσης, με την αποδοχή της εν λόγω αιτήσεως συμβιβασμού, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει 
παράλληλα να δοθεί εξουσιοδότηση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (α) σε μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου ή (β) σε μένα πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ρόδου, 
προκειμένου να υπογραφεί Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, δυνάμει του άρθρου 214Α 
ΚΠολΔ, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του κου Αγησίλαου Ζαΐρη του Ιωάννη, με το οποίο να 
συμβιβάζεται η εν λόγω διαφορά, ήτοι η από 17.09.2013 με ΑΚΔ 736/18.09.2013 Αγωγή του 
αντιδίκου κατά του Δήμου Ρόδου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, στο ποσό των Ευρώ έξι χιλιάδων 
εξήντα δύο και είκοσι επτά λεπτών (€6.062,27), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφ’ όσον η απόφαση 
αυτή γίνει αποδεκτή και από τον αντίδικο. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου) 

  Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· Την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτοκόλλου 2/54204/4-

7-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου του και του κου Αγησιλάου Ζαΐρη του 
Ιωάννη με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου προς αυτόν μόνον του κεφαλαίου των εν λόγω ως άνω 
υπ’ αριθμ. (α) 78/22.10.2009, (β) ΤΔΑ 9842/29.06.2010, (γ) ΤΔΑ 9843/29.06.2010, (δ) ΤΔΑ 
9901/21.07.2010, (ε) ΤΔΑ 9947/08.08.2010, και (στ) ΤΔΑ 10134/26.10.2010 Τιμολογίων Πώλησης – 

Δελτίων Αποστολής εκδόσεως αυτού, συνολικής αξίας ποσού Ευρώ έξι χιλιάδων εξήντα δύο και 
είκοσι επτά λεπτών (€6.062,27), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον το αναγραφόμενο εμπόρευμα 
στα εν λόγω τιμολόγια έχει παραληφθεί, παραιτούμενος ο αντίδικος, από την αξίωση καταβολής των 
αναλογούντων τόκων υπερημερίας και των δικαστικών εξόδων καθώς και από το δικόγραφο και από 
το δικαίωμα της από 17.09.2013 με ΑΚΔ 736/18.09.2013 Αγωγής αυτού ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Ρόδου. 
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Β)Εξουσιοδοτεί τον κο Στρατή Στέφανο, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ρόδου, προκειμένου να 
υπογραφεί Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, δυνάμει του άρθρου 214Α ΚΠολΔ, μεταξύ 
του Δήμου Ρόδου και του κου Αγησίλαου Ζαΐρη του Ιωάννη, με το οποίο να συμβιβάζεται η εν λόγω 
διαφορά, ήτοι η από 17.09.2013 με ΑΚΔ 736/18.09.2013 Αγωγή του αντιδίκου κατά του Δήμου Ρόδου 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, στο ποσό των Ευρώ έξι χιλιάδων εξήντα δύο και είκοσι επτά 
λεπτών (€6.062,27), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφ’ όσον η απόφαση αυτή γίνει αποδεκτή και από 
τον αντίδικο. 
 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
                                                                        Απόφ. Αρ. 288/2016  (Α.Δ.Α: 7ΩΖ6Ω1Ρ-Τ5Α) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος  συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου 
Ρόδου και της εργοληπτικής κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κατσαράς Γεώργιος – Γκόχαρι 
Νταντφάρ- Ιωάννης, βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. 
Στρατή Στέφανου.                                                

 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στέφανου με αρ. πρωτ.: 2/54203/4-7-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τη γνωμοδότηση του κ. Στρατή 
Στέφανου, νομικού συμβούλου του Δήμου μας   με αρ. πρωτ.: 2 /54203/4-7-2016  ως εξής: 

Θέμα: Οι από 19.02.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/11942/19.02.2016 δύο (2) Αιτήσεις – Προτάσεις 
Συμβιβασμού της εργοληπτικής κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ - ΙΩΑΝΝΗΣ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Ρόδου και έχει τα γραφεία της στην 
δημοτική ενότητα Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 85-101, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα. 

Σχετικά: Οι από 19.02.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/11942/19.02.2016 δύο (2) Αιτήσεις – Προτάσεις 
Συμβιβασμού αυτής. 

Α. Η εργοληπτική κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ 
- ΙΩΑΝΝΗΣ», δυνάμει των ακόλουθων εγγράφων, ήτοι: 

1. της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/22766/01.03.2011 Εργολαβικής Σύμβασης, 

2. της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/19119/20.02.2012 Σύμβασης για Εκτέλεση Συμπληρωματικών 
Εργασιών, 

3. της από 22.11.2011 Αιτιολογικής Έκθεσης του Δήμου Ρόδου, Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων, 

4. της με ημερομηνία 08.11.2011 πρώτης Εντολής Πληρωμής, 

5. της από 08.11.2011 Βεβαίωσης του επιβλέποντος μηχανικού του Δήμου κου Βλαχίδη 
Κωνσταντίνου, 

6. του με αριθμό 1/06.12.2012 Τιμολογίου για Παροχή Υπηρεσιών, 

εξέδωσε, εις βάρος του Δήμου Ρόδου, ΝΠΔΔ, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον κο. Δήμαρχο Ροδίων, 
την υπ’ αριθμ. 833/2014 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, την οποία μας κοινοποίησε την 
18.12.2014, με την οποία μας διατάσσει να της καταβάλλουμε ποσό Ευρώ ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων 
τριακοσίων δεκαοκτώ και εξήντα τριών λεπτών (€18.318,63), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
νομιμοτόκως 60 ημέρες από την ημερομηνία εκδόσεως του ως άνω με αριθμό 1/06.12.2011 
Τιμολογίου για Παροχή Υπηρεσιών, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Κατά της εν λόγω Διαταγής 
Πληρωμής ασκήσαμε την από 12.01.2015 με ΑΚΔ 10/14.01.2015 Ανακοπή μας, η οποία πρόκειται να 
εκδικαστεί την 20.12.2016 στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Β. Επίσης, η ιδία ως άνω εργοληπτική κοινοπραξία, δυνάμει των ακόλουθων εγγράφων, ήτοι: 

1. της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/22766/01.03.2011 Εργολαβικής Σύμβασης, 

2. της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/19119/20.02.2012 Σύμβασης για Εκτέλεση Συμπληρωματικών 

Εργασιών, 

3. της από 22.11.2011 Αιτιολογικής Έκθεσης του Δήμου Ρόδου, Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων, 

4. της με ημερομηνία 29.03.2012 δεύτερης Εντολής Πληρωμής, 
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5. της από 08.11.2011 Βεβαίωσης του επιβλέποντος μηχανικού του Δήμου κου Βλαχίδη 
Κωνσταντίνου, 

6. της από 29.03.2012 Βεβαίωσης του επιβλέποντος μηχανικού του Δήμου κου Βλαχίδη 
Κωνσταντίνου, 

7. του με αριθμό 2/26.10.2012 Τιμολογίου για Παροχή Υπηρεσιών, 

εξέδωσε, εις βάρος του Δήμου Ρόδου, ΝΠΔΔ, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον κο. Δήμαρχο Ροδίων, 
την υπ’ αριθμ. 101/2015 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, την οποία μας κοινοποίησε την 
20.03.2015, με την οποία μας διατάσσει να της καταβάλλουμε ποσό Ευρώ ύψους έντεκα χιλιάδων 
εξακοσίων ογδόντα οκτώ και δεκαοκτώ λεπτών (€11.688,18), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
νομιμοτόκως 60 ημέρες από την ημερομηνία εκδόσεως του ως άνω με αριθμό 2/26.10.2012 
Τιμολογίου για Παροχή Υπηρεσιών, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Κατά της εν λόγω Διαταγής 
Πληρωμής ασκήσαμε την από 02.04.2015 με ΑΚΔ 172/02.04.2015 Ανακοπή μας, η οποία πρόκειται να 
εκδικαστεί την 04.04.2017 στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Ακολούθως, η αντίδικος υπέβαλε στον Δήμο Ρόδου τις με αριθμ. πρωτοκόλλου 2/35166/23.04.2015 
και 2/35167/23.04.2015 Αιτήσεις – Προτάσεις Συμβιβασμού, με τις οποίες ζήτησε τη συμβιβαστική 
επίλυση των δύο (2) ανωτέρω διαφορών με το Δήμο μας, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 
έξοδα και δικαστικές ενέργειες και συγκεκριμένα ζήτησε την άμεση καταβολή σε αυτήν του 
κεφαλαίου: (α) ποσού Ευρώ ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων δεκαοκτώ και εξήντα τριών λεπτών 
(€18.318,63), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και (β) ποσού Ευρώ ύψους έντεκα χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα οκτώ και δεκαοκτώ λεπτών (€11.688,18), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι συνολικά ποσού 
Ευρώ τριάντα χιλιάδων έξι και ογδόντα ενός λεπτών [(€18.318,63 + €11.688,18=) 30.006,81], 
παραιτούμενη από τη διεκδίκηση με οποιονδήποτε τρόπο (αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του 
Δήμου) των τόκων που της επιδικάσθηκαν και των λοιπών δικαστικών εξόδων, υπό τον όρο και της 
δικής μας αμέσου παραιτήσεως από τις ανωτέρω δύο (2) ασκηθείσες Ανακοπές κατ’ αυτής.  

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 232/2015 απόφασής της (ΑΔΑ: 
6Ψ85Ω1Ρ-ΒΞΕ), δεν ενέκρινε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της 
αντιδίκου. 

Εν συνεχεία, η εν λόγω εργοληπτική κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ - ΙΩΑΝΝΗΣ», προέβη στην κατάθεση των από 19.02.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 
2/11942/19.02.2016 δύο (2) Αιτήσεων – Προτάσεων Συμβιβασμού αυτής, ιδίου περιεχομένου με τις 
από 23.04.2015 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/35166/23.04.2015 και 2/35167/23.04.2015 δύο (2) Αιτήσεις – 

Προτάσεις Συμβιβασμού αυτής, με τις οποίες ζήτησε ξανά τη συμβιβαστική επίλυση των δύο (2) 
ανωτέρω διαφορών με το Δήμο μας, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω έξοδα και δικαστικές 
ενέργειες και συγκεκριμένα ζήτησε την άμεση καταβολή σε αυτήν του κεφαλαίου: (α) ποσού Ευρώ 
ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων δεκαοκτώ και εξήντα τριών λεπτών (€18.318,63), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και (β) ποσού Ευρώ ύψους έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ 
και δεκαοκτώ λεπτών (€11.688,18), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι συνολικά ποσού Ευρώ τριάντα 
χιλιάδων έξι και ογδόντα ενός λεπτών [(€18.318,63 + €11.688,18=) 30.006,81], παραιτούμενη από τη 
διεκδίκηση με οποιονδήποτε τρόπο (αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δήμου) των τόκων που της 
επιδικάσθηκαν και των λοιπών δικαστικών εξόδων, υπό τον όρο και της δικής μας αμέσου 
παραιτήσεως από τις ανωτέρω δύο (2) ασκηθείσες Ανακοπές κατ’ αυτής.  

Όσον αφορά τις συμβιβαστικές προτάσεις που υπέβαλε η ανωτέρω εργοληπτική κοινοπραξία με την 
επωνυμία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ - ΙΩΑΝΝΗΣ», προτείνω για να 
υπάρχει όφελος του Δήμου μας, να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις της εν λόγω εργοληπτικής κοινοπραξίας, 
με την καταβολή από το Δήμο μας μόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου συνολικού ποσού Ευρώ 
τριάντα χιλιάδων έξι και ογδόντα ενός λεπτών (30.006,81), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναλυόμενου 
ως εξής: 

(Α) Για την υπ’ αριθμ. 833/2014 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την καταβολή από 
το Δήμο μας, μόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου ποσού Ευρώ ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων 
δεκαοκτώ και εξήντα τριών λεπτών (€18.318,63), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και 

(Β) Για την υπ’ αριθμ. 101/2015 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου με την καταβολή από 
το Δήμο μας, μόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου ποσού Ευρώ ύψους έντεκα χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα οκτώ και δεκαοκτώ λεπτών (€11.688,18), 

σε δύο ισόποσες, διμηνιαίες, δόσεις, εφόσον οφείλονται τα παραπάνω Παραστατικά (Τιμολόγια 
Παροχής Υπηρεσιών), ήτοι εφόσον έχουν εκτελεσθεί καλώς και εφόσον έχουν παραδοθεί τα έργα που 
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περιλαμβάνονται στα ανωτέρω τιμολόγια από την καθ’ ης προς το Δήμο μας προσηκόντως και δεν έχει 
εξοφληθεί η καθ’ ης μέχρις σήμερον, δυνάμει και των οποίων τιμολογίων και των άλλων ανωτέρω 
εγγράφων εξέδωσε η καθ’ ης τις εν λόγω ως άνω: (α) υπ’ αριθμ. 833/2014 Διαταγή Πληρωμής του 
Ειρηνοδικείου Ρόδου και (β) υπ’ αριθμ. 101/2015 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, 
παραιτούμενη η καθ’ ης, άμα τη εξόφληση της πρώτης δόσης, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής 
των αναλογούντων τόκων υπερημερίας, καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης εκ των 
ανωτέρω Διαταγών Πληρωμής. 

Επίσης, με την αποδοχή της αίτησης συμβιβασμού, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα 
να μου δοθεί η εξουσιοδότηση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου όπως υπογράψω δύο 
(2) Πρακτικά Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, για τις ανωτέρω 
ασκηθείσες ανακοπές αντιστοίχως, με τα οποία να συμβιβάζονται οι ήδη ασκηθείσες ανακοπές κατά 
των ανωτέρω: (α) υπ’ αριθμ. 833/2014 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου και (β) υπ’ 
αριθμ. 101/2015 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, ήτοι: (α) για την υπ’ αριθμ. 833/2014 
Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, στο ποσό Ευρώ ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων 

δεκαοκτώ και εξήντα τριών λεπτών (€18.318,63), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και (β) για την υπ’ 
αριθμ. 101/2015 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου στο ποσό Ευρώ ύψους έντεκα χιλιάδων 
εξακοσίων ογδόντα οκτώ και δεκαοκτώ λεπτών (€11.688,18), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ή σε 
οποιοδήποτε ποσό αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σε δύο ισόποσες, διμηνιαίες, 
δόσεις, που θα ορίζονται στην απόφαση της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, εφ’ όσον γίνει 
αποδεκτή η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και από την καθ’ ης εργοληπτική κοινοπραξία, 
οπότε και καθίσταται δυνατή η υπογραφή των παραπάνω Πρακτικών Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Διαφοράς κατά των εκκρεμουσών ανακοπών κατά των ανωτέρω Διαταγών Πληρωμής. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου) 

  Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· Την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτοκόλλου 2/54203/4-

7-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον εξώδικο συμβιβασμό   μεταξύ του 
Δήμου Ρόδου και της εργοληπτικής κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ - ΙΩΑΝΝΗΣ», με την καταβολή από το Δήμο μας μόνο του επιδικασθέντος 
κεφαλαίου συνολικού ποσού Ευρώ τριάντα χιλιάδων έξι και ογδόντα ενός λεπτών (30.006,81), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναλυόμενου ως εξής: 

(1) Για την υπ’ αριθμ. 833/2014 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την καταβολή από 
το Δήμο μας, μόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου ποσού Ευρώ ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων 
δεκαοκτώ και εξήντα τριών λεπτών (€18.318,63), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και 

(2) Για την υπ’ αριθμ. 101/2015 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου με την καταβολή από το 
Δήμο μας, μόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου ποσού Ευρώ ύψους έντεκα χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα οκτώ και δεκαοκτώ λεπτών (€11.688,18), 

σε δύο ισόποσες, διμηνιαίες, δόσεις, εφόσον οφείλονται τα παραπάνω Παραστατικά (Τιμολόγια 
Παροχής Υπηρεσιών), ήτοι εφόσον έχουν εκτελεσθεί καλώς και εφόσον έχουν παραδοθεί τα έργα που 
περιλαμβάνονται στα ανωτέρω τιμολόγια από την καθ’ ης προς το Δήμο μας προσηκόντως και δεν έχει 
εξοφληθεί η καθ’ ης μέχρις σήμερον, δυνάμει και των οποίων τιμολογίων και των άλλων ανωτέρω 
εγγράφων εξέδωσε η καθ’ ης τις εν λόγω ως άνω: (α) υπ’ αριθμ. 833/2014 Διαταγή Πληρωμής του 
Ειρηνοδικείου Ρόδου και (β) υπ’ αριθμ. 101/2015 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, 
παραιτούμενη η καθ’ ης, άμα τη εξόφληση της πρώτης δόσης, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής 
των αναλογούντων τόκων υπερημερίας, καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης εκ των 
ανωτέρω Διαταγών Πληρωμής. 
Β) Επίσης, με την αποδοχή της αίτησης συμβιβασμού, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κος Στρατής Στέφανος, πληρεξούσιος δικηγόρο του 
Δήμου Ρόδου παράλληλα   όπως υπογράψει δύο (2) Πρακτικά Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, για τις ανωτέρω ασκηθείσες ανακοπές αντιστοίχως, με τα οποία να 
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συμβιβάζονται οι ήδη ασκηθείσες ανακοπές κατά των ανωτέρω: (α) υπ’ αριθμ. 833/2014 Διαταγής 
Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου και (β) υπ’ αριθμ. 101/2015 Διαταγής Πληρωμής του 
Ειρηνοδικείου Ρόδου, ήτοι: (α) για την υπ’ αριθμ. 833/2014 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου 
Ρόδου, στο ποσό Ευρώ ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων δεκαοκτώ και εξήντα τριών λεπτών 
(€18.318,63), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και (β) για την υπ’ αριθμ. 101/2015 Διαταγή Πληρωμής 
του Ειρηνοδικείου Ρόδου στο ποσό Ευρώ ύψους έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ και 
δεκαοκτώ λεπτών (€11.688,18), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ή σε οποιοδήποτε ποσό αποφασίσει το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, σε δύο ισόποσες, διμηνιαίες, δόσεις, που θα ορίζονται στην 
απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, εφ’ όσον γίνει αποδεκτή η απόφαση  και από την 
καθ’ ης εργοληπτική κοινοπραξία, οπότε και καθίσταται δυνατή η υπογραφή των παραπάνω 
Πρακτικών Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς κατά των εκκρεμουσών ανακοπών κατά των ανωτέρω 
Διαταγών Πληρωμής. 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
                                                                      Απόφ. Αρ. 289/2016  (Α.Δ.Α: 7ΔΡΩΩ1Ρ-2ΚΒ) 

Λήψη απόφασης για την διαταγή πληρωμής του μονομελούς διοικητικού εφετείου Πειραιά που 
εξέδωσε εναντίον του δήμου Ρόδου, ως καθολικός διάδοχος του (πρώην Δήμου Πεταλουδών) ο 
κος Κλαδάκης Ιωάννης.   

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 2/55528/7-7-2016) 

 

  Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τη γνωμοδότηση του κ. Στρατή 
Στέφανου, νομικού συμβούλου του Δήμου μας   με αρ. πρωτ.: 2 /55528/7-7-2016  ως εξής: 

Θέμα: Γνωμοδότηση Τελεσιδικίας της υπ’ αριθμ. 01/08.12.2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Γ’), που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου, ως καθολικού 
διαδόχου του (πρώην) Δήμου Πεταλουδών, ο κος Κλαδάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνα, ξυλουργός, 
κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής, Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών, Δήμου Ρόδου, οδός 
Διαγοριδών αρ. 1, με ΑΦΜ 046143839. 

Σχετ: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/52571/29.06.2016 υπ’ αριθμ. 01/08.12.2015 Διαταγή Πληρωμής του 
Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Γ’). 

 O αντίδικος Κλαδάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνα, ξυλουργός, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας 
Κρεμαστής, Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών, Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αρ. 1,, δυνάμει των 

ακόλουθων εγγράφων, ήτοι: 

1. Της υπ’ αριθμ. 1/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του (πρώην) Δήμου Πεταλουδών, ως 
προς την ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010, μεταξύ των οποίων σε βάρος 
της Κ.Α. 10-7133, ποσού Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€15.000,00) για προμήθεια επίπλων και σκευών, 

2. Της Γνωμοδότησης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων καθώς και της απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών του 
Δήμου Πεταλουδών, από την οποία προκύπτει η ως άνω επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της με απευθείας 
ανάθεση προμήθειας των παραπάνω ειδών από τον αντίδικο ως προμηθευτή, 

3. Της από 19.03.2010 έκθεσης ανάληψης δαπάνης του πρώην Δήμου Πεταλουδών, 

4. Της από Κρεμαστή 01.04.2010 απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου Πεταλουδών, στον αντίδικο για 
την προμήθεια των εν λόγω ειδών, 

5. Του από 01.07.2010 Συμφωνητικού απ’ ευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας επίπλων 
και σκευών αντί συνολικού ποσού Ευρώ εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι και ογδόντα λεπτών 
(€9.720,80), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, το οποίο υπεγράφη μεταξύ του αντιδίκου και του 
πρώην Δήμου Πεταλουδών Ρόδου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον τότε Δήμαρχο αυτού, κο 
Μιχαήλ Κορδίνα, 

6. Του από Κρεμαστή 28.07.2010 Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Παράδοσης Προμηθευομένων Ειδών 
και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Τριμελούς Αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του πρώην Δήμου 
Πεταλουδών, αποτελούμενης από τους Δημοτικούς Υπαλλήλους: (1) Αντωνιάδη Παντελή, (2) Κεφάλα 
Κωνσταντίνο και (3) Πηδιάκη Σταύρο, νόμιμα υπογεγραμμένου από τους παραπάνω και με βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής τους από τον Δήμαρχο του παραπάνω (πρώην) Δήμου, 
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7. Του υπ’ αριθμ. 135/28.07.2010 Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου του αντιδίκου, για την πώληση 
αγαθών επί πιστώσει συνολικού ποσού Ευρώ εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι και ογδόντα λεπτών 
[(€8.380,00 + €1.340,80 =) €9.720,80], συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%,  

8. Του από 27.09.2010 Φύλλου Εκκαθαρίσεως Δαπάνης, το οποίο υπογράφει ο Προϊστάμενος των 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πεταλουδών, 

9. Της υπ’ αριθμ. 224/27.09.2010 Κατάστασης Πληρωμής του Δήμου Πεταλουδών – Χρηματικό 
Ένταλμα Πληρωμής του ως άνω συνολικού ποσού Ευρώ εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι και 
ογδόντα λεπτών (€9.720,80), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, 

10. Της από 20.07.2015 Εξώδικη Δήλωσης – Πρόσκλησης – Διαμαρτυρίας του αιτούντα προς τον 
Δήμο Ρόδου, μετά της υπ’ αριθμ. 3686Δ’/20.07.2015 Έκθεσης Επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή 
στο Πρωτοδικείο Ρόδου, Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, 

εξέδωσε εις βάρος του Δήμου Ρόδου την υπ’ αριθμ. 01/08.12.2015 Διαταγή Πληρωμής του 
Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Γ’), για το συνολικό ποσό Ευρώ εννέα χιλιάδων 
επτακοσίων είκοσι και ογδόντα λεπτών (€9.720,80), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, νομιμοτόκως, 
με επιτόκιο 6%, από 28.08.2010, μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. 

Αντίγραφο της εν λόγω υπ’ αριθμ. 01/08.12.2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Γ’), κοινοποίησε ο αντίδικος στην Δήμο Ρόδου την 21.12.2015 (προς 
γνώση). Κατά της εν λόγω υπ’ αριθμ. 01/08.12.2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Γ’) δεν ασκήθηκε ανακοπή.  

Αντίγραφο της εν λόγω υπ’ αριθμ. 01/08.12.2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Γ’), μετά της παρά πόδας αυτής από 27.06.2016 Επιταγής προς Πληρωμή, 
επέδωσε ο αντίδικος στον Δήμο Ρόδου την 28.06.2016, με την οποία Επιταγή ο Δήμος Ρόδου 
επιτάσσεται όπως του καταβάλει: 

1. Ποσό Ευρώ εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι και ογδόντα λεπτών (€9.720,80), για επιδικασθέν 
ποσό (κεφάλαιο). 

2. Ποσό Ευρώ τριών χιλιάδων τετρακοσίων δύο και ογδόντα τριών λεπτών (€3.402,83), με επιτόκιο 
6% για επιδικασθέντες τόκους του ανωτέρω ποσού (κεφαλαίου) από 28.07.2010, ήτοι μετά την 
παρέλευση των 30 ημερών από την παραλαβή των ειδών και του υπ’ αριθμ. 135/28.07.2010 Δελτίου 
Αποστολής – Τιμολογίου Πώλησης του αντιδίκου, μέχρις 27.06.2016. 

3. Ποσό Ευρώ διακοσίων δώδεκα και εβδομήντα επτά λεπτών (€212,77), για επιδικασθείσα δικαστική 
δαπάνη από την εν λόγω διαταγή πληρωμής, το οποίο ποσό αναλύεται σε ποσό Ευρώ εκατόν τριάντα 
πέντε (€135,00), ως αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου του αντιδίκου, πλέον ποσού Ευρώ εβδομήντα 
επτά και εβδομήντα επτά λεπτών (€77,77), ως δικαστικό ένσημο. 

4. Ποσό Ευρώ είκοσι οκτώ και είκοσι εννέα λεπτών (€28,29), για έξοδα επίδοσης της υπ’ αριθμ. 
01/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς προς γνώση την 
21.12.2015. 

5. Ποσό Ευρώ σαράντα τριών και σαράντα λεπτών (€43,44), ως έξοδα επίδοσης της υπ’ αριθμ. 
01/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, μετά της παρά πόδας 
αυτής από 27.06.2016 Επιταγή προς Πληρωμή, την 28.06.2016, 

ήτοι συνολικό ποσό Ευρώ δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ και εννέα λεπτών (13.408,09), 
νομιμοτόκως, ως προς το κεφάλαιο, από επιδόσεως της εν λόγω υπ’ αριθμ. 01/08.12.2015 Διαταγής 
Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Γ’), μετά της παρά πόδας αυτής 
από 27.06.2016 επιταγής προς πληρωμή, ήτοι από 28.06.2016, μέχρις πλήρους και ολοσχερούς 
εξοφλήσεως. 

Κατά της εν λόγω υπ’ αριθμ. 01/08.12.2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Γ’), δεν ασκήθηκε ανακοπή εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριάντα (30) 
ημερών από την πρώτη επίδοσή της, διότι, όπως εμφαίνεται και στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 
2/106812/13.11.2015 Έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, κοινοποιούμενο προς τον 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών, (α) μετά την κοινοποίηση προς τον Δήμο Ρόδου της Αίτησης Διαταγής 
Πληρωμής του αντιδίκου Κλαδάκη Ιωάννη του Σπυρίδωνα και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης 
του Δήμου Ρόδου, διαπιστώθηκε ότι το υπ’ αριθμ. 135/28.07.2010 Τιμολόγιο του Κλαδάκη Ιωάννη του 
Σπυρίδωνα, εμφανιζόταν καταχωρημένο στο σύστημα, δεν είχε όμως παραδοθεί αντίστοιχος φάκελος 
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από την Οικονομική Υπηρεσία του πρώην Δήμου Πεταλουδών και επομένως δεν υπήρχαν λόγοι 
ασκήσεως ανακοπής κατά της εκδοθείσας Διαταγής Πληρωμής με την νέα διαδικασία από το 
Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, (β) η δε απαίτηση του αντιδίκου Κλαδάκη Ιωάννη του 
Σπυρίδωνα ελέγχθηκε από τα υπό τον ίδιο προσκομισθέντα έγγραφα του πρώην Δήμου Πεταλουδών 
και εκρίθησαν ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις δια την έκδοση της υπ’ αριθμ. 01/08.12.2015 
Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Γ’). 

Η εν λόγω Διαταγή Πληρωμής είναι πλέον, μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) 
ημερών από την πρώτη επίδοσή της (βλ. νέο άρθρο 272Η του ν. 2717/1999, όπως αυτό προστέθηκε με 
το ν. 4329/2015, ΦΕΚ Α΄ 53/02.06.2015 και ισχύει σήμερον), αμετάκλητος  και εκτελεστός τίτλος. 

Για τους λόγους αυτούς γνωμοδοτώ όπως καταβληθεί το επιδικασθέν, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 
01/08.12.2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Γ’), ποσό 
Ευρώ εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι και ογδόντα λεπτών (€9.720,80), στον ως άνω αντίδικο 
Κλαδάκη Ιωάννη του Σπυρίδωνα, ξυλουργό, κάτοικο Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής, Δημοτικής 
Ενότητας Πεταλουδών, Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αρ. 1, νομιμοτόκως από 28.08.2010 μέχρις 
πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως καθώς και η επιδικασθείσα σε αυτόν δικαστική δαπάνη ποσού 
Ευρώ διακοσίων δώδεκα και εβδομήντα επτά (€212,77). 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου) 

  Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· Την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτοκόλλου 2/55528/7-

7-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Όπως καταβληθεί το επιδικασθέν, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 01/08.12.2015 Διαταγής Πληρωμής του 
Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Γ’), ποσό Ευρώ εννέα χιλιάδων επτακοσίων 
είκοσι και ογδόντα λεπτών (€9.720,80), στον  αντίδικο Κλαδάκη Ιωάννη του Σπυρίδωνα, ξυλουργό, 
κάτοικο Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής, Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών, Δήμου Ρόδου, οδός 
Διαγοριδών αρ. 1, νομιμοτόκως από 28.08.2010 μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως καθώς 
και η επιδικασθείσα σε αυτόν δικαστική δαπάνη ποσού Ευρώ διακοσίων δώδεκα και εβδομήντα επτά 
(€212,77). 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο 
                                                                        Απόφ. Αρ. 290/2016  (Α.Δ.Α: 67ΑΓΩ1Ρ-7ΧΚ) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου 
προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016.  

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/55992/8-7-2016 ) 

        

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών τμήματος Προϋπολογισμού με αρ. πρωτ.: 2 /55992/8-7-2016, καθώς και την 
συμπληρωματική εισήγηση υπ΄αριθμ. 2/57487/14-7-2016 για «αναμόρφωση προϋπολογισμού, 
τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης». 
 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ρόδου, τμήματος 

προϋπολογισμού με αρ. πρωτοκόλλου 2/55992/8-7-2016 

· την συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, 
τμήματος προϋπολογισμού με αρ. πρωτοκόλλου 2/57487/14-7-2016. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

και διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο   αναμόρφωσης  
προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης, 
οικονομικού έτους  2016, με την  συμπληρωματική εισήγηση ως εξής: 
                                                       

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 30-7332.0004 και τίτλο «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην πλατεία της Τ.Κ. Δαματριάς» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 12.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προκειμένου να γίνει άμεσα ασφαλτοτάπητας στην 
πλατεία της Δαματριάς. 
2. Κ.Α 30-7333.0087 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ. Ιαλυσού και στη Δ.Κ. 
Παραδεισίου» προϋπολογισμού  δαπάνης 12.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προκειμένου να γίνει άμεσα 
εξωραϊσμός των παλαιών οδών. 
 

Αλλαγή τίτλου κωδικών προϋπολογισμού 

 

1. Ο Κ.Α. 30-7412.0063  με τίτλο «Μελέτες Υδραυλικών Έργων για την αποκατάσταση παραλιακής 
οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.460 €, μετονομάζεται σε «Μελέτη Υδραυλικών Έργων για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως 
τοποθεσία Λιμνιονί)», έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  
2. Ο Κ.Α. 30-7412.0065  με τίτλο «Περιβαλλοντικές μελέτες για την αποκατάσταση παραλιακής οδού 
στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 12.300 €, μετονομάζεται σε «Περιβαλλοντική μελέτη για την αποκατάσταση 
παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία 
Λιμνιονί)», έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  
3. Ο Κ.Α. 30-7412.0064  με τίτλο «Γεωτεχνικές μελέτες και Έρευνες για την αποκατάσταση 
παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία 

Λιμνιονί)» προϋπολογισμού δαπάνης  17.220 €, μετονομάζεται σε «Γεωτεχνική μελέτη και Έρευνα για 
την αποκατάσταση παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως 
τοποθεσία Λιμνιονί)», έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  
4. Ο Κ.Α. 30-7412.0062  με τίτλο «Μελέτες Λιμενικών Έργων για την αποκατάσταση παραλιακής 
οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί)» 
προϋπολογισμού δαπάνης  11.070 €, μετονομάζεται σε «Μελέτη Λιμενικών Έργων για την 
αποκατάσταση παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως 
τοποθεσία Λιμνιονί)», έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  
ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 420.640,00 € κατά 100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 1512.0007 και τίτλο «Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 
2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 € κατά 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 120.000 € 

 

Αύξηση πιστώσεων  
1.  Κ.Α. 0111.0001  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης  180.000 €, κατά  80.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α  0211  και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» προϋπολογισμού δαπάνης 5.454 
€ κατά 12.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου.  
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3. Κ.Α  0526.0001 και τίτλο «Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών 
(άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 € κατά 5.000 
€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α  1512.0003 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 
45.000 € κατά 23.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 120.000 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  321.604,55 € και μετά από την παραπάνω μεταβολές λαμβάνοντας υπόψη και τις 
εγγραφές, στις υπ΄αρ. 213/2016 και 240/2016 αποφάσεις της Ο.Ε μειώνεται κατά  126.725,39 € και το τελικό 
αποθεματικό είναι 194.879,16 € 

  

Και τη συμπληρωματική εισήγηση : 
                                                       ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1323.0001 και τίτλο «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''Visits4u''» προϋπολογισμού δαπάνης 13.281 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 00-6495.0015, 10-6422.0003                         

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0015 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "Visits4u"» προϋπολογισμού  δαπάνης 
11.781 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
2. Κ.Α 10-6422.0003 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για 
τις ανάγκες του προγράμματος "visits4u"» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.500 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
3. Κ.Α 15-7514.0001 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου για τη σύσταση Α.Ε. με αποκλειστικό 
σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση της δράσης σχετικά με τη φιλοξενία του θεσμού της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης έτους 2021» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  
 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

            ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Mείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 61-7341.0005 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού του Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού 
Δ.Δ Αφάντου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 68.772 €, κατά 58.722 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 58.722 € 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  
1. Κ.Α 1321.0004 και τίτλο «Βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός Δ.Δ. Αφάντου» προϋπολογισμού  
δαπάνης  68.722 €, κατά  68.722 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
 

Αύξηση πιστώσεων  
1. Κ.Α 1328.0013 και τίτλο «Βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός Δ.Δ. Αφάντου» προϋπολογισμού  
δαπάνης  75.000 €, κατά  10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα 
της Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 58.722 € 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

                    ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 20-6243.0002 και τίτλο «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού 
εξοπλισμού καθαριότητας» προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000€, κατά 120.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

    Η μείωση της ανωτέρω πίστωσης γίνεται λόγω του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του 
έτους. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  120.000,00 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-7131.0007.0003 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Καμείρου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
2. Κ.Α 20-7131.0007.0004 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Λινδίων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 120.000,00 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 321.604,55€ και μετά από την παραπάνω μεταβολές λαμβάνοντας υπόψη 
και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/55992/8-7-2016 εισήγηση και στις υπ΄αρ. 213/2016 και 240/2016 
αποφάσεις της Ο.Ε μειώνεται κατά  126.725,39 € και το τελικό αποθεματικό είναι 94.879,16 € 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο 
                                                                     Απόφ. Αρ. 291 /2016  (Α.Δ.Α: ΩΜΕ6Ω1Ρ-19Τ)  

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του  δημόσιου πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «εξοπλισμού πολιτικής προστασίας έτους 2016»   

 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/53590/01-07-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών τμήματος Προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2 /53590/01-07-2016  ως εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «εξοπλισμού πολιτικής 

προστασίας, έτους 2016(κωδ. 70-7135.0008, 70-6699.0001)». 

 

Στη Ρόδο στις 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 9:00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 
επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της Ο.Ε. και 
που απαρτίζεται από τους:  
1.  Νικόλαο Αφαντενό (πρόεδρο)  
2. Εμμανουήλ Κανάκα (μέλος)  
3. Γεράσιμο Αντωνάτο    (μέλος) 
     προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του  δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας «εξοπλισμού πολιτικής προστασίας», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 68.940,00 ευρώ, με ΦΠΑ, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την 
απόφαση 210/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1832/2016 Διακήρυξη του 
Δημάρχου και δόθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων 
στις 22/06/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/50395/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση 
της πίστωσης των κωδικών με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της περίληψης διακήρυξης είχε σαν  αποτέλεσμα λήξη 
επίδοσης των προσφορών την  9η

 πρωινή στις 30/06/2016, συμμετείχαν και προσήλθαν να καταθέσουν 
εγκαίρως προσφορές οι εξής προμηθευτές: 

1. TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE 

2. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 για τα παρακάτω υλικά: 
Άρθρο 1ο Αλυσοπρίονο 

Τ.Ε.500,00eur/τεμ. 
Βενζινοπρίονο, από 40  έως 60 cc, ισχύος τουλάχιστον 2.5 HP, με λεπίδα και αλυσίδα  45εκ., αυτόματη 
λίπανση αλυσίδας, φρένο και βάρους έως 6 κιλά. Γραπτή εγγύηση εργασίας και ανταλλακτικών τουλάχιστον 2 
ετών.  
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Άρθρο 2ο Θαμνοκοπτικό 

Τ.Ε.500,00 eur/τεμ. 
Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό, από 30 έως 45 cc, ισχύος τουλάχιστον 2 HP, με κεφαλή μισινέζας Τ 35 και 
δίσκο χορτοκοπής βάρους έως 9 κιλά. Γραπτή εγγύηση εργασίας και ανταλλακτικών 2 ετών τουλάχιστον. 
Άρθρο 3ο Πριόνι χειρός 

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

Τ.Ε.14,00 eur/τεμ. 
Τσάπα τετράγωνη ατσάλινη με στειλιάρι. 
Άρθρο 5ο Τσουγκράνα 

Τ.Ε.14,00 eur/τεμ. 
 Τσουγκράνα ατσάλινη με τουλάχιστον με 12 δόντια με στειλιάρι. 
Άρθρο 6ο Φτυάρι 

Τ.Ε.12,00 eur/τεμ. 
Φτυάρι σφυρήλατο στρογγυλό με στειλιάρι 
Άρθρο 7ο Φτερό Κατάσβεσης 

Τ.Ε.35,00 eur/τεμ. 
Φτερό Κατάσβεσης μήκους 2μ.με μεταλλικά ελάσματα. 
Άρθρο 8ο Τσεκουροκασμάς 

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

 

ΟΜΑΔΑ Β’  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 9ο Σετ Εργαλείων Γερμανοπολύγωνα 

Τ.Ε.80,00 eur/τεμ. 
Σετ κλειδιών Γερμανοπολύγωνων 8 τεμ αποτελούμενο από 8-9-10-12-13-14-17-19 χιλιοστών σφυρήλατα με 
εγγύηση εφόρου ζωής. 
Άρθρο 10ο Γαλλικό Κλειδί 

Τ.Ε.90,00 eur/τεμ. 
Γαλλικό κλειδί σετ τριών τεμαχίων 8", 10", 12", με εγγύηση εφόρου ζωής. 
Άρθρο 11ο Σετ Σφυριών 

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

Άρθρο 12ο Γωνιακός Τροχός 

 Τ.Ε.60,00 eur/τεμ. 
Επαγγελματικός γωνιακός τροχός κοπής, ισχύος >= 700 W, αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 11.000 min, 
διάμετρος δίσκου 115 mm. Γραπτή εγγύηση εργασίας και ανταλλακτικών τουλάχιστον 2 ετών. 
Άρθρο 13ο Περιστροφικό Κρουστικό Δράπανο 

Τ.Ε.600 eur/τεμ. 
Επαγγελματικό περιστροφικό κρουστικό δράπανο με ικανότητα τσοκ: 1.5-13 mm, Ισχύ εισόδου: 600 Watt, 
Αποδιδόμενη ισχύ: 300 Watt, Μέγιστη ροπή: 12 Nm, Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2600 rpm, Κρούσεις ανά 
Λεπτό: 0-44200 bpm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ]: 25 mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Χάλυβα ]: 13 
mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]: 16 mm. Γραπτή εγγύηση εργασίας και ανταλλακτικών τουλάχιστον 
2 ετών. 
Άρθρο 14ο Ηλεκτροκόλληση INVERTER 

Τ.Ε.400,00 eur/τεμ. 
Ηλεκτροκόλληση INVERTER με: Αυτόματο καλιμπράρισμα ρεύματος κατά τη διάρκεια της κόλλησης, 
ποτενσιόμετρο ρύθμισης, δυνατότητα συγκόλλησης με όλους τους τύπους των επενδυμένων ηλεκτροδίων 
(χάλυβας, βασικά, από ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο), Τάση εισόδου: 230 V μονοφασικό, Ρεύμα 
συγκόλλησης: 10 - 150 A, Βαθμός προστασίας: IP 21, Περιλαβάνονται καλώδια, τσιμπίδες και μάσκα, 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, Γραπτή εγγύηση εργασίας και ανταλλακτικών τουλάχιστον 2 ετών. 
Άρθρο 15ο Φορητή  Γεννήτρια Ανοιχτού Τύπου  KDG 6500E 10KVA 230V 

Τ.Ε.1.500,00 eur/τεμ. 
Συμπαγής κατασκευή. Τάση 230V (εναλλασσόμενη - μονοφασική).Κινητήρας DIESEL. Καύσιμο, πετρέλαιο 
κίνησης. Ηλεκτρονική (αυτόματη) ρύθμιση στροφών κινητήρα. Θερμικό προστασίας από υπερφόρτωση 
.Εύκολη μεταφορά - τροχήλατη. Χαμηλή στάθμη θορύβου.2 παροχές ρεύματος (πρίζες) 230V AC.1 παροχή 
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ρεύματος 12V - 8,3A DC .Όργανο ένδειξης της τάσης (βολτόμετρο).Εκκίνηση με χειρόμιζα και μίζα. Η 
μπαταρία για την εκκίνηση με μίζα συμπαραδίδεται. Δοχείο καυσίμου 15,0 ltr. 
Άρθρο 16ο Μπαλαντέζα καρούλι 50 μέτρα 

Τ.Ε.50,00 eur/τεμ. 
Διαθέτει 4 υποδοχές σούκο. Διαθέτει διακόπτη υπερφόρτωσης, προστατεύοντας τις ηλεκτρικές συσκευές από 
ενδεχόμενη βλάβη που μπορεί να προκληθεί από υπερφόρτωση. Ενισχυμένη μεταλλική πρακτική βάση 
στήριξης. Με εργονομική λαβή για εύκολη μεταφορά. 
Μέτρα: 50m, Kαλώδιο καρέ: 3×2.5mm2,Yλικό στροφείου: πλαστικό, Mέγιστη ισχύς: 3.200W 

Mέγιστη τάση: 230V,Ρεύμα: 16Α 

 

ΟΜΑΔΑ Γ’  ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 17ο Μπλουζάκι t-Shirt 

Τ.Ε.10,00 eur/τεμ. 
Μπλουζάκι t-Shirt από 100 βαμβακερό ύφασμα ,περίπου  180 gr/m2.Kοντό μανίκι και στρογγυλή λαιμόκοψη. 
Με κέντημα υπόδειξης της υπηρεσίας εμπρός και πίσω.                                  
Άρθρο 18ο Γάντια Πυρόσβεσης 

Τ.Ε.30,00 eur/τεμ. 
Γάντι πυροσβεστικό Υδροαπωθητικό .δερμάτινο ,ευλύγιστο ,εσωτερική επένδυση κεβλάρ, και σύμφωνα με τα 
πρότυπα.ΕΝ388,ΕΝ429,ΕΝ407 

Άρθρο 19ο Γυαλιά Προστασίας 

Τ.Ε.16,00 eur/τεμ. 
Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου με Σκελετό από μαλακό PVC ,με 3 οπές αερισμού ,αντιθαμπωτικό , με 
ελαστικό ιμάντα στήριξης κεφαλής ,σύμφωνα με τις Ευρ.Πρ.ΕΝ 140. 
Άρθρο 20ο                                 Μάσκα Αναπνοής                                                

Τ.Ε.18,00eur/τεμ. 
Μάσκα αναπνοής ½ προσώπου από υποαλλεργίκο υλικό ,2 φίλτρων με βαλβίδα εκπνοής ,με ρυθμιζόμενους 
ιμάντες στήριξης κεφαλής ,συμφ με τις Ευρ.Πρ.ΕΝ 140 

Άρθρο 21ο Φίλτρο μάσκας αναπνοής 

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

Άρθρο 22ο Παντελόνι εργασίας 

Τ.Ε.40,00 eur/τεμ. 
Παντελόνι εργασίας. Να προσφέρει αντιπυρική προστασία, θερμομόνωση και προστασία από την 
ακτινοβολούμενη θερμότητα και με υψηλές μηχανικές ιδιότητες. Να φέρει 2 αντανακλαστικές ταινίες στα 
μπατζάκια.   
Άρθρο 23ο Γιλέκο φωσφοριζέ 

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

Άρθρο 24ο                                      Χιτώνιο 

Τ.Ε.45,00eur/τεμ. 
Να προσφέρει αντιπυρική προστασία, θερμομόνωση και προστασία από την ακτινοβολούμενη θερμότητα και 
με υψηλές μηχανικές ιδιότητες. Να φέρει  αντανακλαστικές ταινίες περιμετρικά στο στήθος και στα μανίκια 
καθώς και τσέπες για μικροεργαλεία στο στήθος  
Άρθρο 25ο Καπέλο τύπου τζόκεϊ 

Τ.Ε.15,00 eur/τεμ. 
Καπέλο αμερικάνικου τύπου από 100% βαμβακερό ύφασμα και σταθερό γείσο. Με ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στο πίσω μέρος για εφαρμογή. 
Άρθρο 26ο Φακός κεφαλής 

Τ.Ε.10,00 eur/τεμ. 
Φακός κεφαλής ρυθμιζόμενος από ελαφρύ υλικό τύπου LED,με ελαστικούς ιμάντες για στήριξη στην κεφαλή 
αλλά και σε κράνος. Με 2-3 σκάλες φωτισμού και ρύθμιση άνω κάτω. 
Άρθρο 27ο Επαναφορτιζόμενος Φακός LED αδιάβροχος 

Τ.Ε.40,00 eur/τεμ. 
Άθραυστος φακός, υψηλής ευκρίνειας με μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές. Αδιάβροχος και ανθεκτικός στην 
σκόνη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα . Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου να λειτουργεί μέσω 
εσωτερικών επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Δυνατότητα τοποθέτησης σε κράνη ασφαλείας κάθε τύπου. 
Μέγιστη ισχύ φωτός : 1600 lumens 

Άρθρο 28ο Φορητός Προβολέας Εργασίας   τουλάχιστον 36W 
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Τ.Ε.40,00 eur/τεμ.  

Φορητός Προβολέας Εργασίας  με λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας 

Άρθρο 29ο Τηλεβόες 

Τ.Ε.60,00 eur/τεμ. 
Φορητός τηλεβόας μεγάλης ισχύς μέχρι 25 Watt και μεγάλης απόδοσης εως 600 μέτρα. 100% φορητός με 
δικιά του τροφοδοσία ή εναλλακτικά 12V καλώδιο αναπτήρα αυτ/του για χρήση εν κινήσει με το αυτοκίνητό. 
Τέλος  να διαθέτει μικρόφωνο με σπιράλ καλώδιο για χρήση, όπως επίσης και ενσωματωμένη  σειρήνα για 
όπου μπορεί να απαιτείτε η χρήση της, καθώς και δυνατότητα εγγραφής μηνύματος. 
Άρθρο 30ο Επινώτιος Πυροσβεστικός σάκος 

Τ.Ε.160,00 eur/τεμ. 
Επινώτιος Πυροσβεστήρας, εργονομικός και εύκαμπτος. Κατασκευασμένος από Cordura μεγάλης αντοχής 
και εσωτερικό πλαστικό δοχείο νερού, αντικαθιστούμενο, όσες φορές χρειαστεί, που είναι το μεγάλο 
πλεονέκτημά του. Η αντλία είναι διπλής φοράς. 
Ενισχυμένη ανάρτηση για ώμους, στήθος, μέση. Φέρει μεγάλη αποθηκευτική τσέπη και 2 χειρολαβές 
ανάρτησης. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Χωρητικότητα πυροσβεστήρα σε νερό: 20 lt ,Εμβέλεια κατάσβεσης: 6- 10 m ,Χρόνος εκκένωσης: 5 
min ,Μάζα σάκου και αντλίας: 2,0 kg ,Μικτό βάρος: 27 kg ,Θερμοκρασίες χρήσης και λειτουργίας: 0 C° έως 
75 C° 

Άρθρο 31ο Σκηνικός Εξοπλισμός 

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

Ύψος: 3,2 m, Διάσταση 3x4,5 m. Υλικό υφάσματος: 100% πολυεστερική ίνα, Με τσάντα μεταφοράς.           
Άρθρο 32ο Ισοθερμική κουβέρτα πρώτων βοηθειών αλουμινίου  

Τ.Ε.4,00eur/τεμ. 
Εσωθερμική κουβέρτα έκτακτης ανάγκης-πρώτων βοηθειών αλουμινίου αδιάβροχη. 
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο επεξεργασμένο με ατμό φύλλο PE, η οποία μονώνει και αντανακλά άριστα 
τη θερμότητα του σώματος. 
Χαρακτηριστικά:Διαστάσεις: 210x160cm,Βάρος: 50gr,Υλικό: Aluminium coated PE-foil 

Μίας χρήσης,Χρώμα: Ασημί / Χρυσό 

 

ΟΜΑΔΑ Δ’  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Άρθρο 33ο Αντλίες Πυρόσβεσης 

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

εισόδου και εξόδου στομίου νερού 3 ιντσών με δυνατότητα άντλησης 12 μέτρων μέγιστο μανομετρικό ύψος 
(m): 60. Μαζί με την αντλία να διατεθεί και ένας νεροσωλήνας σπιράλ σκληρός, άντλησης 6 μέτρων με 
στοιχείο προσαρμογής στην αντλία, ένας νεροσωλήνας – μάνικα εξαγωγής 20 μέτρων με στοιχείο 
προσαρμογής στην αντλία και δύο τσιμούχες για ασφαλή προσαρμογή των νεροσωλήνων στην αντλία. 
Άρθρο34ο Πυροσβεστικός σωλήνας, μήκους 25m,διαμέτρου  

Φ 25mm. Τ.Ε.80,00 eur/τεμ. 
Πυροσβεστικός σωλήνας, μήκους 25m,διαμέτρου Φ 25mm,(1’’) με ημισυνδέσμους STORZ D 25 mm  

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

Άρθρο 35ο Πυροσβεστικός σωλήνας, μήκους 15m,διαμέτρου 

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

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

Άρθρο 36ο Αυλοί νερού με STORZ 25 mm. 

Τ.Ε.12,00eur/τεμ. 
 Αυλοί νερού με STORZ 25 mm. 
Άρθρο 37ο Ανταλλακτικό συστολή 

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

 

ΟΜΑΔΑ Ε’  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
Άρθρο 38ο Τρέιλερ 

Τ.Ε. 2.500,00 eur/τεμ. 
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Τρείλερ ισοθερμικό ,με πάνελ πολυουρεθάνης 40mm,ενδεικτικών διαστάσεων:  
2800Χ1450ΧmmΧ1000(ΜΧΠΧΥ), για καθαρό φορτίο  1000 κιλά. 
Σασί γαλβανισμένο εν θερμώ, άξονας με ανάρτηση τύπου στρέψης.  
Σύστημα φρένου(μηχανικά φρένα αδρανείας),το οποίο να  προσφέρει επιπλέον οδική ασφάλεια στο ρυμουλκό. 
Η όλη κατασκευή  να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE της έγκρισης τύπου βάσει της 
οδηγίας 2007/46. 

 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (9η
 πρωινή στις 30/06/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τα φάκελα προσφοράς των συμμετεχόντων. Οι προμηθευτές είχαν τα 
απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα 
συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου, η επιτροπή του διαγωνισμού 
πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. 
Η εταιρία TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE κατέθεσε προσφορά μόνο για την ομάδα 
«ατομικός εξοπλισμός προστασίας» ενώ η εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε προσφορά για 
την ομάδα «ατομικός εξοπλισμός προστασίας» και την ομάδα «εξοπλισμός κατάσβεσης». 
H επιτροπή μετά από λεπτομερή έλεγχο διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται κατελάχιστον στις 
προδιαγραφές της μελέτης και κατά συνέπεια η επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στο 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα και κατέληξε στα κάτωθι: 
 

ατομικός εξοπλισμός προστασίας 

Περιγραφή Ποσότητα  Προσφορά με ΦΠΑ 

24% 

TREND CONCEPT 

INTERNATIONAL 

AE 

Προσφορά με ΦΠΑ 
24% 

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μπλουζάκι T-Shirt 100 850,00 750,00 

Γάντια πυρόσβεσης 100 2.800,00                2.800,00 

Ζεύγος Γυαλιών προστασίας 100 1.400,00 1.100,00 

Μάσκα αναπνοής 100 1.700,00 1.500,00 

Φίλτρο μάσκας αναπνοής 100 800,00 600,00 

Παντελόνι προσέγγισης 100 3.900,00 3.500,00 

Γιλέκο Φωσφοριζέ 100 390,00 350,00 

Χιτώνιο 100 4.400,00 3.800,00 

Καπέλο τύπου τζόκευ 100 1.300,00 1.100,00 

Φακός κεφαλής LED 100 900,00 850,00 

Κουβέρτα ισοθερμική έκτακτης 
ανάγκης 100 

390,00 320,00 

Σακίδιο 100 1.400,00 1.400,00 

Επαναφορτιζόμενος Φακός LED 10 380,00 380,00 

Φορητός Προβολέας Εργασίας 
LED minimum 36W 10 

380,00 380,00 

Επινότιο κατάσβεσης 15 2.100,00 2.370,00 

Τηλεβόας 6 294,00 330,00 

Σκηνικός εξοπλισμός  
(τέντα ) 4 

780,00 880,00 

    

Σύνολο  24.164,00 22.410,00 

εξοπλισμός κατάσβεσης 

Περιγραφή Ποσότητα  Προσφορά με ΦΠΑ 
24% 

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αντλία Πυρόσβεσης 10 4.700,00 

Πυροσβεστικός σωλήνας Φ25mm / μήκους 25m 50 3.500,00 

Πυροσβεστικός σωλήνας Φ45mm / μήκους 15m 20 1.200,00 

Αυλοί νερού STORZ 25mm 15 172,50 

Ανταλλακτικό συστολή 45x 25 mm / 45x 25 mm 20 360,00 

   

Σύνολο  9.932,50 
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Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

1. Να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές επειδή οι ανωτέρω, δεν παρουσιάζουν σοβαρές 
αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς 
για παρόμοια είδη. Επιπλέον η επιτροπή έλαβε υπόψη της την τιμή από σχετικές συμβάσεις 
άλλων εταιρειών με το Δήμο σε παλαιότερα έτη (έτος 2014 σύμβαση υπ΄αριθμ. 2/51471 
εταιρεία ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑΛ) 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΣΥΝΟΛΟ 

1 Σωλήνας μήκους 25μ.,D25mm, με STORZ25 88 65,40 5.755,20 

2 Σωλήνας μήκους 15μ.D45mm,με STORZ45 50 71,30 3.565,00 

3 Σωλήνας μήκους 15μ.,D65mm,με STORZ65 20 78,80 1.576,00 

4 Πυροσβεστικός αυλός Φ25 με STORZ25 20 43,80 876,00 

5 Πυροσβεστικός αυλός Φ45 με STORZ45 10 56,90    569,00 

6 Συστολή Φ45ΧΦ25 10 37,50 375,00 

7 Συστολή Φ65ΧΦ45ΧΦ25 10 70,00 700,00 

ΣΥΝΟΛΟ 13.416,20 

ΦΠΑ 16% 2.146,59 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.562,79 

 για παρόμοια είδη και διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας είναι συμφέρουσα.  
   

2. Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα «ατομικός εξοπλισμός προστασίας» και την 
ομάδα «εξοπλισμός κατάσβεσης» στην εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συνολική τιμή 
32.342,50€ με ΦΠΑ 24%. 

3. Na κηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις ομάδες «εργαλεία καθαρισμού», «εργαλεία συντήρησης 
εξοπλισμού» και «ρυμουλκούμενα τροχοφόρα» άγονος.                                                                                    

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ρόδου, τμήματος προμηθειών 

με αρ. πρωτοκόλλου 2/53590/01-07-2016 

· από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ                  – 

υπουργική απόφαση 11389/93) 
·   από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06)   και  
·   το Νόμο 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού  της προμήθειας «εξοπλισμός 
πολιτικής προστασίας, έτους 2016, Δήμου Ρόδου»   
Β) Να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές επειδή οι ανωτέρω, δεν παρουσιάζουν 
σοβαρές αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της 
αγοράς για παρόμοια είδη. Επιπλέον επειδή η επιτροπή έλαβε υπόψη της την τιμή από 
σχετικές συμβάσεις άλλων εταιρειών με το Δήμο σε παλαιότερα έτη (έτος 2014 σύμβαση 
υπ΄αριθμ. 2/51471 εταιρεία ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑΛ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΣΥΝΟΛΟ 

1 Σωλήνας μήκους 25μ.,D25mm, με STORZ25 88 65,40 5.755,20 

2 Σωλήνας μήκους 15μ.D45mm,με STORZ45 50 71,30 3.565,00 
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3 Σωλήνας μήκους 15μ.,D65mm,με STORZ65 20 78,80 1.576,00 

4 Πυροσβεστικός αυλός Φ25 με STORZ25 20 43,80 876,00 

5 Πυροσβεστικός αυλός Φ45 με STORZ45 10 56,90    569,00 

6 Συστολή Φ45ΧΦ25 10 37,50 375,00 

7 Συστολή Φ65ΧΦ45ΧΦ25 10 70,00 700,00 

ΣΥΝΟΛΟ 13.416,20 

ΦΠΑ 16% 2.146,59 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.562,79 

 για παρόμοια είδη και διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας είναι συμφέρουσα.  
 

Γ) Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα «ατομικός εξοπλισμός προστασίας» και την 
ομάδα «εξοπλισμός κατάσβεσης» στην εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συνολική τιμή 
32.342,50€ με ΦΠΑ 24%. 
 

Δ) Να  κηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις ομάδες «εργαλεία καθαρισμού», «εργαλεία 
συντήρησης εξοπλισμού» και «ρυμουλκούμενα τροχοφόρα» άγονος. 

 

ΘΕΜΑ 7ο 
                                                                     Απόφ. Αρ. 292/2016  (Α.Δ.Α: 6ΘΓΗΩ1Ρ-ΝΝ2) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του  πρόχειρου διαγωνισμού για 
την προμήθεια «Κάδων Απορριμμάτων Δ.Ε. Καλλιθέας» έτους 2016.  

 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/55710/8-7-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών τμήματος Προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2 /55710/8-7-2016  ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τoν  Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «Κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Καλλιθέας  του 
Δήμου Ρόδου» (κωδ. 20-7131.0007.0002  ) 

 

Στη Ρόδο στις 04 Ιουλίου   2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 το πρωί,  στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών,  η συνήλθε η Επιτροπή  η επιτροπή διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης  
διαγωνισμών προμηθειών    η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  και που απαρτίζεται από τους :  
 

1. Αφαντενός Νικόλαος ,  (πρόεδρος), Π.Ε. μόνιμος υπάλληλος  
2. Κανάκας  Εμμανουήλ, Δ.Ε. μόνιμος  υπάλληλος    
3. Αντωνάτος Γεράσιμος, Π.Ε.   μόνιμος  υπάλληλος  
προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των συμμετεχόντων 
του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για τη προμήθεια Κάδων απορριμμάτων 
Δ.Ε. Καλλιθέας  του Δήμου Ρόδου ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00  €   ευρώ με το Φ.Π.Α., με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υλικών.  
 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 
προσφορών την  11η

 πρωινή, συμμετείχε και κατέθεσαν προσφορά εγκαίρως  οι κάτωθι  προμηθευτές: 
1. TECNOPLASTICA HELLAS A.E. 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 
1

ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (11η
 πρωινή), η επιτροπή 

διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο της προσφοράς των συμμετεχόντων  για να ελέγξει το δικαιολογητικά 
συμμετοχής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήταν: 
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Α)Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα  ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που  να έχει εκδοθεί το 2016 και να 
αναφέρει ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους. 
Β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δε τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση.  
Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται 
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα 
υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου με αποκλειστικά δικά του έξοδα για ολόκληρη τη ποσότητα ή και 
για επιμέρους παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται και ο χρόνος 
ολοκλήρωσης της παραδοσης από την ημερομήνια υπογραφή της σύμβασης, ο οποίος ορίζεται 
αυστηρά σε 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν τούτη καθοριστεί διαφορετικά με 
την έγγραφη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών. 
Η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών και διαπίστωσε ότι 
είχαν το ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής το οποία είναι σύμφωνα με την 1831/2016 απόφαση του 
Δημάρχου με την οποία προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός   και επαρκή. Με βάση όλα τα ανωτέρω, η 
επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα δικαιολογητικά και να περάσουν στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι ανωτέρω  προμηθευτές. 
 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των τεχνικών   προσφορών των 
συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  τεχνικών   προσφορών για τη προμήθεια << 

Κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Καλλιθέας  του Δήμου Ρόδου>> διαπίστωσε  ότι: 
 

οι τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων καλύπτουν κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές 
που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν 
δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι κατωτέρω  
προμηθευτές: 

1. TECNOPLASTICA HELLAS A.E. 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 
 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των 
συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη προμήθεια 
διαπίστωσε τα παρακάτω 

  

Η  προσφορά για τη προμήθεια   που δόθηκε από τους  διαγωνιζόμενους   ήταν η κάτωθι 
 

 

Α.
Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

TECNOPLAST

ICA HELLAS 

A.E. 

  

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Α.Ε.Β.Ε 

  

ΔΑΠΑΝΗ 

TECNOP

LASTICA 

HELLAS 

A.E. 

   

  

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ
Ν Α.Ε.Β.Ε  

  

1 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 

ΛΙΤΡΩΝ  

ΤΕΜ 

 

70 
38,00 € 36,00 € 2.660,00 € 2.520,00 € 

2 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 660 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ 

 

10 
130,00 € 139,00 € 1.300,00 € 1.390,00 € 

3 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 770 

ΛΙΤΡΩ 

ΤΕΜ 

 
180 

160,00 € 142,00 € 
28.800,00 

€ 
25.560,00 € 

 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜ  210,00 € 175,00 € 6.300,00 € 5.250,00 € 
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ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 

ΛΙΤΡΩ 

30 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

  
39.060,00 

€ 
34.720,00 € 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%     9.374,40 € 8.332,80 € 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 
 

  
48.434,40 

€ 
43.052,80 € 

 

Η προσφορά της εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε  ήταν οικονομικότερη. 
 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια Κάδων 
απορριμμάτων Δ.Ε. Καλιθέας  του Δήμου Ρόδου 

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή  
· Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 

· Να κατακυρώσει τη προμήθεια Κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Καλιθέας  του Δήμου 
Ρόδου  στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε  με συνολικό ποσό 34.720,00  € χωρίς το   Φ.Π.Α. ήτοι 
συνολικά 43.052,80€ με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν οικονομικότερη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ρόδου, τμήματος προμηθειών 

με αρ. πρωτοκόλλου 2/55710/8-7-2016 

· από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ                  – 

υπουργική απόφαση 11389/93) 
·   από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06)   και  
·   το Νόμο 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού  της προμήθειας Κάδων 
απορριμμάτων Δ.Ε. Καλιθέας  του Δήμου Ρόδου 

 

Β)Κατακυρώνει την προμήθεια Κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Καλιθέας  του Δήμου Ρόδου στην 
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε  

με συνολικό ποσό 34.720,00  € χωρίς το   Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 43.052,80€ με Φ.Π.Α. 24% 

καθώς ήταν οικονομικότερη. 
 

 

ΘΕΜΑ 8ο 
                                       Απόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη 293/2016  (Α.Δ.Α: Ω3Ω5Ω1Ρ-ΡΣΖ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του  πρόχειρου διαγωνισμού για 
την προμήθεια «Κάδων Απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού» έτους 2016.  

 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/55712/8-7-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών τμήματος Προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2 /55712/8-7-2016  ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τoν  Πρόχειρο διαγωνισμό      για την προμήθεια «Κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού του 
Δήμου Ρόδου >> (κωδ. 20-7131.0007.0001  ) 

 

Στη Ρόδο στις 04 Ιουλίου   2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 το πρωί,  στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών,  η συνήλθε η Επιτροπή  η επιτροπή διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης  
διαγωνισμών προμηθείων    η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  και που απαρτίζεται από τους :  
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1. Αφαντενός Νικόλαος ,  (πρόεδρος), Π.Ε. μόνιμος υπάλληλος  
2. Κανάκας  Εμμανουήλ, Δ.Ε. μόνιμος  υπάλληλος    
3. Αντωνάτος Γεράσιμος, Π.Ε.   μόνιμος  υπάλληλος  
προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των συμμετεχόντων 
του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για τη προμήθεια Κάδων απορριμμάτων 
Δ.Ε. Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00  €   ευρώ με το Φ.Π.Α., με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υλικών.  
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 
προσφορών την  10η

 πρωινή, συμμετείχε και κατέθεσαν προσφορά εγκαίρως  οι κάτωθι  προμηθευτές: 
1. TECNOPLASTICA HELLAS A.E. 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 
1

ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (10η
 πρωινή), η επιτροπή 

διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο της προσφοράς των συμμετεχόντων  για να ελέγξει το δικαιολογητικά 
συμμετοχής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήταν: 
 

Α)Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα  ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που  να έχει εκδοθεί το 2016 και να 
αναφέρει ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους. 
Β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δε τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση.  
Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται 
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα 
υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου με αποκλειστικά δικά του έξοδα για ολόκληρη τη ποσότητα ή και 
για επιμέρους παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται και ο χρόνος 
ολοκλήρωσης της παραδοσης από την ημερομήνια υπογραφή της σύμβασης, ο οποίος ορίζεται 
αυστηρά σε 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν τούτη καθοριστεί διαφορετικά με 
την έγγραφη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών. 
Η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών και διαπίστωσε ότι 
είχαν το ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής το οποία είναι σύμφωνα με την 1830/2016 απόφαση του 
Δημάρχου με την οποία προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός   και επαρκή. Με βάση όλα τα ανωτέρω, η 
επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα δικαιολογητικά και να περάσουν στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι ανωτέρω  προμηθευτές. 
2

ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των τεχνικών   προσφορών των 
συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  τεχνικών   προσφορών για τη προμήθεια << 

Κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου>> διαπίστωσε  ότι: 
 

οι τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων καλύπτουν κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές 
που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν 
δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι κατωτέρω  
προμηθευτές: 

1. TECNOPLASTICA HELLAS A.E. 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 
3

ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των 
συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη προμήθεια 
διαπίστωσε τα παρακάτω 

  

Η  προσφορά για τη προμήθεια   που δόθηκε από τους  διαγωνιζόμενους   ήταν η κάτωθι 
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Α.
Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟ
Ν. 

ΜΕ
ΤΡ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

TECNOPL

ASTICA 

HELLAS 

A.E. 

  

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ
Ν Α.Ε.Β.Ε 

  

ΔΑΠΑΝΗ 

TECNOPLAST

ICA HELLAS 

A.E. 

   

  

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ
Ν Α.Ε.Β.Ε  

  

1 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ  
ΤΕΜ 

 

70 
38,00 € 36,00 € 2.660,00 € 2.520,00 € 

2 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 660 ΛΙΤΡΩΝ 
ΤΕΜ 

20 
130,00 € 139,00 € 2.600,00 € 2.780,00 € 

3 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 770 ΛΙΤΡΩ 
ΤΕΜ 

 

184 
160,00 € 142,00 € 29.440,00 € 26.128,00 € 

 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩ 
ΤΕΜ 

 

20 
210,00 € 175,00 € 4.200,00 € 3.500,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ     38.900,00 € 34.928,00 € 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%     9.336,00 € 8.382,72 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     48.236,00 € 43.310,72 € 

 

Η προσφορά της εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε  ήταν οικονομικότερη. 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια Κάδων 
απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου 

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 

· Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 

· Να κατακυρώσει τη προμήθεια Κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου  στην 
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε  
με συνολικό ποσό 34.928,00  € χωρίς το   Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 43.310,72€ με Φ.Π.Α. 24% 

καθώς ήταν οικονομικότερη 
 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ρόδου, τμήματος προμηθειών 

με αρ. πρωτοκόλλου 2/55712/8-7-2016 

· από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ – υπουργική 
απόφαση 11389/93) 

·   από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) και  
·   το Νόμο 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού  της προμήθειας Κάδων 
απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού  του Δήμου Ρόδου 

 

Β) Κατακυρώνει την προμήθεια Κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού  του Δήμου Ρόδου στην 
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε  
με συνολικό ποσό 34.928,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 43.310,72€ με Φ.Π.Α. 24% 
καθώς ήταν οικονομικότερη. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο(Εκτός ημερήσιας διάταξης)
                                   Απόφ. Αρ. 294/2016  (Α.Δ.Α: 7ΜΥΤΩ1Ρ-ΧΒΖ)   

 Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για τις εργασίες αποκατάστασης και 
καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου έτους 2016   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/55705/8-7-2016) 
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Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών 
Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/55705/8-7-2016, δια της οποίας κοινοποιείτε το από 4/7/2016 
πρακτικό της επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για «τις εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού 
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου έτους 2016» ως  κατωτέρω: 
 

«Θέμα:   Έγκριση  των πρακτικών   του Πρόχειρου  διαγωνισμού για τις εργασίες 
αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου έτους 2016     
               Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του  συνημμένου πρακτικού της επιτροπής του 
πρόχειρου διαγωνισμού για τις  εργασίες «Αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστών»  έτους 
2016  του  Δήμου Ρόδου 

Συνημμένα: 

1 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τις  εργασίες   «Αποκατάστασης και καλλωπισμού 
κοινόχρηστών»  έτους 2016 του Δήμου Ρόδου». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες 

αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρόδου , έτους 2016(κωδ. 35-

6262.0005)» 

Στα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ρόδου  σήμερα 04 Ιουλίου  2016, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9η

 π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η οποία 
συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 450/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διενέργεια 
του διαγωνισμού «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Ρόδου» αποτελούμενη από τους: 
  

1. Μαράκα Ελένη, πρόεδρος 

2. Κρητικού – Λαμπράκη Άννα, μέλος 

3. Κακάκη Υπακοή, μέλος 

           

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του  δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη μειοδότη για τις  «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ, ο οποίος καταρτίστηκε και 
εγκρίθηκε η μελέτη του με τις  αποφάσεις  171/2016 και 230/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκηρύχθηκε με την 1833/2016 Απόφαση του Δημάρχου και δόθηκε για δημοσίευση στον τοπικό 
τύπο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στις 22/06/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 
2/50393/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης των κωδικών με απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της περίληψης διακήρυξης είχε σαν  αποτέλεσμα την 
λήξη επίδοσης των προσφορών την  9η

 πρωινή στις 04/07/2016,  προσήλθαν  να καταθέσουν 
προσφορά οι εξής εταιρίες: 
1. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΤΑΣΚΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ – ΞΕΤΡΙΧΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3. ΝΤΑΝΤΟΑΡ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ 

4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

5. ΣΥΜΕΩΝ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

6. ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΑ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού 
άνοιξε το φάκελο της προσφοράς των συμμετεχόντων  για να ελέγξει το δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής : 

· O ΝΤΑΝΤΟΑΡ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ είχε τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε κλειστό 
φάκελο με την ένδειξη τεχνική προσφορά. 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούσαν να μπουν στον 
εξωτερικό φάκελο μόνα τους ή σε κλειστό εσωτερικό με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Για τους ανωτέρω λόγους η προσφορά του ΝΤΑΝΤΟΑΡ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ 
απορρίπτεται. 
 

· Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ δεν προσκόμισε  πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε. αποκλειστικά γεωπόνων 
ή αρχιτέκτονες τοπίου 
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 Για τους ανωτέρω λόγους η προσφορά του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΗ απορρίπτεται. 
 

Όλοι οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι προσκόμισαν τα δικαιολογητικά που αναφερόταν στην απόφαση 
δημάρχου 1833/2016 και περνούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι κατωτέρω προμηθευτές : 
 

1.ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2.ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΤΑΣΚΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ – ΞΕΤΡΙΧΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3. ΣΥΜΕΩΝ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

4. ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΑ 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των τεχνικών   προσφορών των παραπάνω 
συμμετεχόντων. 
   Η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

· Η τεχνική προσφορά της ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΑ δεν προσκομίστηκε σε εσωτερικό 
κλειστό φάκελο με την ένδειξη <<τεχνική προσφορά>> 

 

Για τους ανωτέρω λόγους η προσφορά της ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΑ   απορρίπτεται. 
 

Όλων των υπόλοιπων οι τεχνικές προσφορές καλύπτουν κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που 
τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού   και περνούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι κατωτέρω 
προμηθευτές: 
1.ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2.ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΤΑΣΚΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ – ΞΕΤΡΙΧΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3.ΣΥΜΕΩΝ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των 
συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τις  Εργασίες 
αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρόδου προμήθεια διαπίστωσε τα 
παρακάτω 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ εργασίας  
Τιμή Μονάδος 
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Τιμή Μονάδος 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΝΤΑΣΚΑΣ Κ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ – 

ΞΕΤΡΙΧΗΣ Α. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Τιμή Μονάδος ΣΥΜΕΩΝ 
Ι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

1 
Αποκατάσταση και καλλωπισμός 
πλατεία Γέροντα 

5.900,00 6.600,00 5.910,00 

2 

Αποκατάσταση και καλλωπισμός 
Τάφρου βορειου τμήματος 
πλατεία Σύμης  

4.650,00 5.000,00 5.383,00 

3 
Αποκατάσταση και καλλωπισμός 
πλατεία Αλ. Χριστοφορού  

7.750,00 9.800,00 8.702,00 

4 
Αποκατάσταση και καλλωπισμός 
Νησίδα Ροδινίου 

4.350,00 4.200,00 4.332,00 

5 
Αποκατάσταση και καλλωπισμός 
Ενυδρίο2 παρτέρια  

16.900,00 17.900,00 17.202,00 

     

 ΣΥΝΟΛΟ  39.550,00 43.500,00 41.529,00 

 Φ.Π.Α.24% 9.492,00 10.440,00 9.966,96 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 49.042,00 53.940,00 51.495,96 
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Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

α) Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό  

Β) Να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας του συγκεκριμένου διαγωνισμού στον  προμηθευτή 
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ποσό 39.550,00 € ήτοι συνολικά 49.042,00 € με Φ.Π.Α. 24% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αρ. πρωτ.: 2/55705/8-7-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχικών Έργων & Υποδομών, 

· Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 

· Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007. 

· Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) και το άρθρο 65. 

· Το Ν. 3463/2006 και το άρθρο 93. 

· Το ΠΔ 113/2010 

· Το ΦΕΚ 1789/12-11-2010 με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2(παρ.12 εδάφ.γ και 13 

εδαφ.VIII). 

· Το άρθρο 209 του νέου Δ.Κ.Κ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α)  Εγκρίνει το από 04/07/2016 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Δημόσιου Πρόχειρου 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης και 
καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου έτους 2016»,

 

 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το προαναφερθέν Πρακτικό,  στον 
προμηθευτή με την επωνυμία «ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», και με  το ποσό των 39.550,00 € ήτοι 
συνολικά 49.042,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 
 

                                                         

ΘΕΜΑ 2ο
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                           Απόφ. Αρ. 295/2016  (Α.Δ.Α: 6ΜΔΧΩ1Ρ-Χ3Ι) 

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την συντήρηση και επισκευή του 
απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου για το έτος 2016. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/57055/13-7-

2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, 
Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/57055/13-7-2016, δια της οποίας κοινοποιείτε το 
από 05/05/2016 πρακτικό της επιτροπής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και 
Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους 2016» ως  κατωτέρω: 

«Θέμα:   Ενημέρωση - Έγκριση  της απόφασης της  επιτροπής αυτοκινήτων  του Πρόχειρου 
διαγωνισμού για τη «συντήρηση και επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου»  έτους 
2016 του Δήμου Ρόδου 

Έχοντας υπ΄ όψιν : 
1. Τις του ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης 

3. Την αριθ. 3373/390/20-03-1975  απόφαση  του Υπουργού  Προεδρίας  η  οποία 
τροποποιήθηκε   με    την   αριθ.   4993/745/24-04-1975  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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Nα προβείτε στην έγκριση της απόφασης της   επιτροπής αυτοκινήτων για τη διεξαγωγή πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του 
Δήμου για το έτος 2016. 
Συνημμένα: 
 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την συντήρηση και επισκευή του 
απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου για το έτος 2016». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τoν  Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό για την  συντήρηση και επισκευή του 
απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου Ρόδου έτους  2016 

 

Στη Ρόδο στις 05 Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών,  η συνήλθε η Επιτροπή  επισκευής, συντήρησης και τεχνικής επιθεώρησης οχημάτων, 
μηχανημάτων έργου κ.λ.π. Δήμου Ρόδου και προμήθειας (διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης 
προσφορών) ανταλλακτικών, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 05/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  για την διενέργεια του διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων - 

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου» αποτελούμενη από τους: 
1. Μπακίρης Φώτιος, Πρόεδρος 

2. Καρπαθάκης Αντώνιος, Μέλος 

3. Διακοπαρασκευάς Εμμανουήλ , Μέλος 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των συμμετεχόντων 
του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου της υπηρεσίας «συντήρηση και επισκευή του 
απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου Ρόδου έτους  2016»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 
59.778,00 €  με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για όλες τις υπηρεσίες όπως 
περιγραφόταν στη μελέτη.  
 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 
προσφορών την 05/05/2016  και ώρα 11:00 μ.μ., συμμετείχε και κατέθεσαν προσφορά εγκαίρως  οι 
κάτωθι  προμηθευτές: 
 

1. Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
2. Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού 
άνοιξε το φάκελο της προσφοράς των συμμετεχόντων  για να ελέγξει το δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήταν: 
 

1. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρμόδια αρχή ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα 
παραπάνω δικαιολογητικά  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι. 

2.  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα  ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που  να έχει εκδοθεί το 2016 και να 
αναφέρει ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους. 

3)   Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντας ότι η προσφορές ισχύουν για ολόκληρο το έτος 2016. 

4)  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 
 

5)  Έκθεση στην οποία θα φαίνεται η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηματική δομή 
της  (μορφή της επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος  κ.λ.π.) και οι εμπορικές της  επιδόσεις 
κατάσταση πελατών 
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Η επιτροπή άνοιξε το  φάκελο  προσφοράς των συμμετεχόντων παρόχων  και διαπίστωσε ότι: 
 

H προσφορά της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και της εταιρείας Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 

·  είχαν τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής το οποία είναι σύμφωνα με την αρ. πρωτ.  
2/29122 διακήρυξη   και επαρκή. Με βάση όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να 
γίνουν δεκτά όλα τα δικαιολογητικά και να περάσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι παρακάτω   
πάροχοι της υπηρεσίας  : 

 

· Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
· Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε. 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των τεχνικών   προσφορών των  παραπάνω 
συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  τεχνικών   προσφορών για τη << συντήρηση και 
επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου Ρόδου έτους  2016>> διαπίστωσε  ότι: 
Η τεχνική προσφορά  της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και της εταιρείας Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

·  καλύπτει  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του 
διαγωνισμού,  η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσουν  
στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς  οι κατωτέρω  πάροχοι : 

 

· Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
· Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.E. 

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των 
συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη  «συντήρηση 
και επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου Ρόδου έτους  2016»  διαπίστωσε τα 
παρακάτω 

  

Α/Α 

Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης-

Επισκευής Απορριμματοφόρου ΚΗΗ 
3418 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ 

Α.Ε. 

Τιμή Μονάδος 
Κ. 
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.E. 

 

ΜΕΡΙΚΗ          
ΔΑΠΑΝΗ Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ 

Α.Ε. 

ΜΕΡΙΚΗ            
ΔΑΠΑΝΗ Κ. 

ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.E. 

1 

Εξαγωγή υπερκατασκευής τύπου μύλου, 
εξαγωγή του δακτυλιδιού (ρουλεμάν 
διαμέτρου 2,6μ. περίπου) περιστροφής 
αυτής, κατασκευή νέου δακτυλιδιού 
περιστροφής, τοποθέτηση αυτού επί της 

υπερκατασκευής,  
Εξαγωγή-έλεγχος-επισκευή αντλίας 
υδραυλικού κυκλώματος, εξαγωγή-

έλεγχος-επισκευή υδραυλικού μοτέρ 
κίνησης υπερκατασκευής, επισκευή 
ράουλων περιστροφής εξαγωγή-έλεγχος-

επισκευή συστήματος ασφάλισης πόρτας 
απόρριψης απορριμμάτων, εξαγωγή-

έλεγχος-επισκευή ηλεκτροπνευματικού 
κυκλώματος (πλακετών αυτοματισμού).                                                                              
Επανατοποθέτηση υπερκατασκευής  

τεμ. 1 48.330 48.600 48.330 48.600 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  48.330,00 48.600,00 

Φ.Π.Α. 23 %  11.115.90 11.178,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  59.445,90 59.778,00 



32 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την «συντήρηση οχημάτων – 

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους  2016» και την αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
· Να κατακυρωθεί η εργασία  «συντήρηση και επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 

του Δήμου Ρόδου έτους  2016» στην εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. με ποσό 48.330,00 χωρίς 
το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 59.929,20 € με Φ.Π.Α. 24%. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αρ. πρωτ.: 2/57055/13-7-2016 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης 
Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

· Τον Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

· την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, 
· το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), 
· του ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης», 
· Τo Π.Δ. 60/2007 <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

έργων,  προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει το από 05/05/2016 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου για 
το έτος 2016. 

 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το προαναφερθέν Πρακτικό,  στον 
εταιρεία με την επωνυμία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», και με  το ποσό των 48.330,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 
ήτοι συνολικά 59.929,20 € με Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

 ΘΕΜΑ 3ο
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)

                               Απόφ. Αρ. 296 /2016  (Α.Δ.Α: 6Ξ22Ω1Ρ-ΕΘΓ)
        

 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για τις 
υπηρεσίες «Φύλαξης Κοιλάδας Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου» έτους 2016»   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/56835/12-7-2016) 

 

      Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/56835/12-7-2016 

εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  ως κατωτέρω: 
«Θέμα: Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης,   για τη διεξαγωγή  Πρόχειρου  διαγωνισμού για 
τις  «Υπηρεσίες Φύλαξης Πεταλουδών  του Δήμου»  έτους 2016 

Παρακαλούμε όπως: 
Να προβείτε στην  έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης  για «Υπηρεσίες Φύλαξης 
Πεταλουδών  του Δήμου»  έτους 2016».       

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για την μελέτη και τους όρους 
διακήρυξης για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου, έτους 2016», κλήθηκαν 
από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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1. Την, υπ’ αριθμ. 2/56835/12-07-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 

3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

     Τη διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο τη συνολικά 
χαμηλότερη τιμή, με υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή της 
υπηρεσίας «Φύλαξη από ιδιώτη της κοιλάδας Πεταλουδών Δήμου Ρόδου» έτους 2016,  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 54.990,00 € με το Φ.Π.Α. 24%,  και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
για όλες τις εργασίες όπως αναφέρονται στη μελέτη. 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» 

(ΚΩΔ. 00/6142.0040) 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  54.990,00 ευρώ με τον  ΦΠΑ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε 
Πεταλούδων»  (κωδ. 00/6142.0040) και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, αρχομένης από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης». 

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, του άρθρου 209 του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006)  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 54.990,00 ευρώ με τον ΦΠΑ και 
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ροδίων του οικονομικού έτους 2016 στον κωδικό 
00/6142.0040   από ίδιους πόρους». 

«ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσίας του έργου: «Υπηρεσίες Φύλαξης Δ.Ε. 
Πεταλούδων» , 00/6142.0040 

Ο Δήμος Ρόδου μπορεί επίσης να ζητήσει την  κάλυψη αναγκών εξυπηρέτησης επισκεπτών και  
λειτουργίας εκδοτηρίων. 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις: 
α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 
β) του Ν. 2286/95 

γ) ΠΔ 28/1980 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό  με τους 
όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας, 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 5ο - Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
προβλέπονται από το νόμο και θα συναφθεί για χρονικό διάστημα maximum 4(τεσσάρων ) μηνών. 
Ρητά δεν προβλέπεται παράταση αυτής. 
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Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει με την 
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 
5% χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής 
υπηρεσίας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα του ΠΔ 28/1980.  

Άρθρο  8ο - Πλημμελής παροχή υπηρεσιών 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υπηρεσιών, αυτές δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο ΠΔ 28/1980.  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ  βαρύνει το Δήμο και τα έξοδα 
δημοσίευσης θα  βαρύνουν το μειοδότη. 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υπηρεσιών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα του ΠΔ 28/1980. 
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά 
και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  

Άρθρο 11ο – Πρόσθετα προσόντα του προσωπικού του αναδόχου-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την παροχή της υπηρεσίας κατάλληλα πιστοποιημένο 
και διαπιστευμένο  από τον Δήμο προσωπικό, με γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (πχ. 
Αγγλικά) 
     Ο Δήμος ως εργοδότης έχει το δικαίωμα  να ζητήσει από τον ανάδοχο σε περίπτωση 
ακαταλληλότητας όλης ή μέρους της παρεχόμενης εργασίας την άμεση αντικατάσταση των 
εργαζόμενων που εμπλέκονται σε αυτό. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, αμέσως, ο Δήμος 
δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί σε απόρριψη της παροχής της υπηρεσίας, και την μείωση του 
τιμήματος. Το αντίστοιχο ποσό θα εγκρίνει και η προϊσταμένη αρχή 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

        

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
(ΕΥΡΩ)  

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
(ΕΥΡΩ) 6,50 ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ  

4.688 6,5 30.472   

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ  

992 11,38 11.288,96 75% 

κοστος 
μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

      41.761 

  

Διοικητικό 
κοστος 

  
προεκτιμείται  σε 6,1 % του κόστους 
μισθοδοσίας-ασφάλισης 

2.547,42   

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

    44.308,42   

    ΦΠΑ  24% 10.634,02   

    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΊΗΣΗ            47,56   

ΣΥΝΟΛΟ       54.990, 00   
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1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλούδων για τέσσερις μήνες  από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η Δημοτική Ενότητα πεταλούδων μέσω εντεταλμένου για αυτό τον σκοπό δημοτικού υπάλληλου  ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα (15 ημέρες) σε συνεργασία με τον ανάδοχο, θα καθορίζει τον τρόπο και 
χρόνο  επίβλεψης φύλαξης  της κοιλάδας, δηλαδή   8 ωρη, η 10 ωρη φύλαξ, κάλυψη αναγκών 
εξυπηρέτησης επισκεπτών, λειτουργίας εκδοτηρίων, κάθε φορά  ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται.  
       Θα υπάρχει και έλεγχος των σημείων στάθμευσης της κοιλάδας, και αυτό αφορά είτε τα οχήματα 
των επισκεπτών, είτε τα οχήματα των εταιρειών τροφοδοσίας των καταστημάτων και τα οχήματα των 
επισκεπτών της . 

1. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος φύλαξης και το κάθε είδους λειτουργικό κόστος.   
2. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι για πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της. 

Παράταση αυτής σε ώρες φύλαξης η μήνες ισχύος δεν προβλέπεται. 
3.  Ο χώρος εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι με προσωπική παρουσία. 
4. Το ωράριο της φύλαξης θα καθορισθεί από την υπεύθυνη Υπηρεσία για την φύλαξη της 

κοιλάδας των πεταλούδων  σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και θα είναι για επτά μέρες την 
εβδομάδα (Κυριακές και αργίες).. Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι πλήρης. Το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας θα συντάσσει ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 
υπάλληλο του Δήμου.  

5. Το προσωπικό ασφαλείας θα είναι ένστολο  και θα φέρει ιδιόκτητο σύστημα επικοινωνίας ή 
κάποιο άλλο σύστημα επικοινωνίας(κινητό). 

6. Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη στολή και θα είναι ίδια από πλευράς 
ποιότητας και χρώματος.   

7. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι  Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι της Ε.Ε., 
κατά προτίμηση δημότες του Δήμου Ρόδου, ειδικευμένοι, θα είναι κάτοχοι ειδικής άδειας 
φύλακα σε ισχύ,  υγιείς, λευκού ποινικού μητρώου, άριστοι στο είδος τους, άψογοι από 
πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους. Επίσης θα προτιμηθούν άτομα που ομιλούν 
τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.(Αγγλικά) 

8. Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε μέλους του προσωπικού 
του αναδόχου αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν εκτελεί πλήρως τα καθήκοντα του.  

9. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την 
εργασία. Εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές ωράριο εργασίας κοινωνικές 
παροχές αποζημιώσεις φόρους κ.λ.π θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την 
τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης, υποχρεώνεται να εκπληρώνει 
όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο δημόσιο στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε 
τρίτο. 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  

ΦΥΛΑΞΗ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ   

              

       

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ   

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΩΡΑΡΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Σ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ  ΑΡΓΙΩΝ 

 
 

 

07/2016 – 

11/2016 

26+26+26+23  

5+5+4+6  αργιες 

8ωρες Χ 7εργ 

8ωρες Χ 7εργ 

8ωρες Χ 5εργ 

8ωρες Χ 4εργ 

4.688 
 

992 
 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ     4.688 992   
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10. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση του βιβλίου στο οποίο θα αναγράφονται 
καθημερινά τυχόν περιστατικά και θα είναι πάντα στην διάθεση του Δήμου. Αυτό θα 
θεωρείται κάθε μήνα από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του 
προσωπικού του.  

11. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί έγγραφα στο απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο.  

12. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ –ΤΕΑΜ και σε κάθε 
άλλο ασφαλιστικό φορέα που προβλέπει ο νόμος. Ο Δήμος δεν θα επιτρέπει σε κανένα 
εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισμένος, υποχρεωμένου 
του αναδόχου να εφοδιάζει το Δήμο με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. (καταστάσεις ενσήμων, 
κ.α.) 

13. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας για την 
διαφύλαξη της υγείας του προσωπικού του(εμβολιασμός), ενώ για κάθε συνέπεια από την 
παραβίαση αυτών των μέτρων ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη.  

14. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 
ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. Επίσης θα τηρεί την νομοθεσία περί Τεχνικού 
ασφαλείας τα υγείας των εργαζομένων. 

15. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι 
υπεύθυνος έναντι του Δήμου για την εξασφάλιση της φύλαξης   για όλο το χρόνο διάρκειας 
της σύμβασης.  

16. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών και 
αναπαύσεων και να καλύπτει όλα τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την 
εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Δήμου.  

17. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσας σύμβασης απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του αναδόχου σε 
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο ανάδοχος όμως μπορεί να υπενοικιάσει από 
άλλη εταιρεία προσωπικό, για τις ανάγκες του 

18. Ο ανάδοχος θα ελέγχεται για όλες τις ενέργειες του και για την τήρηση των υποχρεώσεων του  
από την αρμόδια επιτροπή που αποτελείται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, δύο δημοτικούς 
συμβούλους και υπηρεσιακούς παράγοντες». 

 

 

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
«ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2016 (ΚΩΔ.00/6142.0040)» 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 

2. Το Ν. 2522/97(ΦΕΚ 178
Α
) 

3. Το Ν.2286/95(ΦΕΚ 19) «προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Τα άρθρα 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. 

5. Το ΠΔ 113/2010 

6. ΠΔ 60/2007 «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων-έργων-

προμηθειών και υπηρεσιών». 

7. Το Ν.3548/07(ΦΕΚ 68
Α
’/20-3-07) «καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο 

Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν.2690/99 «κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν. 3858/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

10. To N.3310/2005 «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων». 

11. Τον εγγεγραμμένο προϋπολογισμό του Δήμου στον κωδ. 00/6142.0040, ύψους 55.000 ευρώ. 

12. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική παροχή υπηρεσίας.  

13. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που έχουν εκδοθεί. 

14. Την απόφαση 1758/2016 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων. 

15. Τη μελέτη που καταρτίστηκε από τη Δνση Μεσαιωνικής Πόλης. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 τους κάτωθι όρους: 
Άρθρο 1 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προκυρήσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη 
τιμή, με υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη-προμηθευτή της υπηρεσίας 
«Φύλαξη από ιδιώτη της κοιλάδας των πεταλούδων Δήμου Ρόδου, έτους 2016 
(κωδ.00/6142.0040)». 

Άρθρο 2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης των πιο πάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό 
των 54.990 ευρώ με το ΦΠΑ 24% και περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες φύλαξης που είναι απαραίτητες 
για την εύρρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. 

Άρθρο 3 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές και η μελέτη εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης και δεσμεύουν τα δύο μέρη. Τέλος, γνωστοποιείται ότι ο Δήμος δεν 
θα δεχθεί υπεργολαβίες. 

Άρθρο 4 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η ισχύς της προσφοράς θα λήγει στις 31/12/2016. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ρητά τονίζεται 
ότι καμία μεταβολή των προσφερόμενων τιμών δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία. Στο διαγωνισμό γίνονται 
δεκτές προσφορές που αφορούν το υπό προμήθεια είδος εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και 
προελεύσεως και  δικαιούμενοι συμμετοχής είναι: 

§ όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

§ ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

§ συνεταιρισμοί 

Άρθρο 5 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των 
εντύπων, κτλ  από τον κ. Γεράσιμο Αντωνάτο, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, οδός Καποδιστρίου 3-5, στο τηλέφωνο 22410-35445 και φαξ 
22410-39780. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του διαγωνισμού (μελέτη, διακήρυξη, κτλ) είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Άρθρο 6 

ΓΛΩΣΣΑ 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς 
στην αγγλική γλώσσα αν δεν υπάρχουν αυτά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η ζητούμενη υπηρεσία θα παράσχεται με όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στη μελέτη του 
διαγωνισμού και μετά από συννενόηση με τις Υπηρεσίες του Δήμου. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 
ένα(1) έτος από την υπογραφή της. 

Άρθρο 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
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Η δημοπρασία θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών μπροστά στην Επιτροπή του Διαγωνισμού την 
……/…../2016, ημέρα …………… και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 09

η
 το πρωί. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι πάροχοι της υπηρεσίας, προμηθευτές ή αντιπρόσωποι 
και έμποροι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο τους ή στην επαγγελματική τους οργάνωση. Η επιτροπή 
του διαγωνισμού θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά και μόνο για το σύνολο της ζητούμενης 
ποσότητας και όχι για μεμονωμένη υπηρεσία. Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει όλες τις 
ζητούμενες υπηρεσίες δεν θα γίνει αποδεκτή. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα 
στην προθεσμία και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους 
όρους αυτού και του επόμενου άρθρου, επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

1. Η προθεσμία για την παραλαβή από την Υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά, λήγει  την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού  και 
ώρα την 13.00 μμ. Οι προσφορές πρέπει να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, 
Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-35445, υπόψη κ. Αντωνάτου. Οι προσφορές μπορεί να 
κατατίθενται, επίσης, απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού  μέχρι και την ώρα  που ορίζεται ανωτέρω 
κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

2. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά 
σφραγισμένο εξωτερικό φάκελο.  

3. Στον εξωτερικό, αλλά και σε κάθε εσωτερικό φάκελο, που θα υποβληθεί, επί ποινή αποκλεισμού, 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και επακριβώς: 

3.1.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

3.2. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την 
προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

3.3.  Ο αριθμός της διακήρυξης (πρωτόκολλο της διακήρυξης ή ο αριθμός  Απόφασης 
Δημάρχου). 

3.4.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3.5.  Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, 
fax, e-mail, κτλ). 

4. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

4.1. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 
επιτρέπεται) και η εγγύηση συμμετοχής πρωτότυπη, εφόσον τούτη προβλέπεται. Τα δικαιολογητικά 
αυτά δεν τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται, με τίτλο 
φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δοθούν, επί 
ποινή αποκλεισμού, και σε αντίγραφα (όχι επικυρωμένα). 

4.2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, 
ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

4.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να 
είναι δακτυλογραφημένη (όχι χειρόγραφη), με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί 
το μοτίβο του πίνακα που υπάρχει στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα 
πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού 
χρησιμοποιώντας τον α/α της μελέτης, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα 
προιόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. Η οικονομική προσφορά θα δίνεται και σε usb, θα 
είναι φτιαγμένη σε πίνακα του word και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς 
προς διευκόλυνση της επιτροπής. Επισημαίνεται ότι για την επιλογή του μειοδότη θα ληφθεί 
υπόψη, αποκλειστικά η έντυπη προσφορά. 

4.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
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φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται 
και ανωτέρω.  

6. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον  προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις 
προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  
σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  
καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  
κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι 
προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. 
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 
είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται 
δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από 
νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική 
ταυτότητα, κλπ). 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, στην προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών και σε ξεχωριστό κεφάλαιο να αναφέρουν και τα κάτωθι: 

· τον αριθμό των εργαζομένων 

· τις ημέρες και ώρες εργασίας 

· τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και να 
υποβάλλουν αντίγραφο αυτής 

· το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 
αυτών των εργαζομένων 

· το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα κάτωθι δικαιολογητικά και με 
αντίγραφα(άρθρο 7,9,12 του ΕΚΠΟΤΑ): 

Άρθρο 9ο  

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται  από τα παρακάτω αναγραφόμενα 
δικαιολογητικά, ήτοι: 

α)   Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου(3) από την 
ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Οι εταιρείες δεν 
υπόκεινται σε αυτή την υποχρέωση. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος από αρμόδια 
δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, που θα έχει εκδοθεί και θα έχει ισχύ για το παρόν έτος. 

4. Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν. 3707/2008, προκειμένου να αποδεικνύεται η 
νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 
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5. Αν για κάποιο λόγο σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή 
έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν αυτά να αντικατασταθούν 
από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. 

 β) Οι αλλοδαποί: 

· Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. 

· Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) 
του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 

· Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

     γ) Οι συνεταιρισμοί: 

· Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

· Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 

   δ) τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

· Όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν και οι Έλληνες πολίτες στην παράγραφο 9α, εκτός 
του ποινικού μητρώου. 

· Υπεύθυνη δήλωση νόμιμα επικυρωμένη του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν 
υφίστανται νομικοί περιορισμοί και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της εταιρείας από 
διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ. 

· Οι εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας σχετικό πρακτικό του 
Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της, πρωτότυπο ή 
νόμιμα επικυρωμένο. 

· Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εταιρεία και οι υπεύθυνες δηλώσεις των Νομικών 
Προσώπων θα πρέπει να φέρουν υπογραφή από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.  

Τέλος, οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί) 
ή νομικά πρόσωπα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: 

a. 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. 

b. Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει αναλυτικά όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία στα οποία είναι 
ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

c. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα εφαρμόσουν απαρεγκλίτως όλες τις διατάξεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  

Οι δηλώσεις αυτές θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο στην ελληνική γλώσσα και θα είναι ή όλες μαζί 
σε μία υπεύθυνη δήλωση ή ξεχωριστές. 

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών, εκτός και αν συνεχίζεται η διαδικασία 
επίδοσης αυτών, η Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια προβαίνει στο άνοιγμα των 
κατατεθέντων φακέλων κατά σειρά που επιδόθηκαν και καταχωρεί (δεν αξιολογεί σε αυτή 
τη φάση τα δικαιολογητικά) στα πρακτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
που βρέθηκαν στον κάθε φάκελο περιληπτικά αλλά με σαφήνεια. Στο κάθε δικαιολογητικό 
γράφεται ο αύξων αριθμός του φακέλου και μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Οι 
εσωτερικοί φάκελοι που περιέχουν την οικονομική και τεχνική προσφορά δεν ανοίγονται, 
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αλλά σημειώνονται σε αυτούς ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου εξωτερικού φακέλου και 
μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.  

2. Στη συνέχεια (όχι απαραίτητα την ίδια ημέρα), η συνεδρίαση γίνεται μυστική και η επιτροπή 
προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που βρέθηκαν στους φακέλους και ενημερώνει 
με πρακτικό της τους συμμετέχοντες. Στους αποκλεισθέντες προμηθευτές αιτιολογείται ο 
λόγος αποκλεισμού τους και επιστρέφονται αμέσως τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ως και ο 
φάκελος της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς σφραγισμένοι όπως κατατέθηκαν. 

3. Στη συνέχεια (όχι απαραίτητα την ίδια ημέρα), η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και ανοίγει 
τους φακέλους των τεχνικών προσφορών. Η διαδικασία είναι η ίδια με την προηγούμενη 
φάση του διαγωνισμού. Στους αποκλεισθέντες σε αυτή τη φάση προμηθευτές επιστρέφονται 
αμέσως τα δικαιολογητικά συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, ως και ο φάκελος της 
οικονομικής προσφοράς σφραγισμένος όπως κατατέθηκε.   

4. Στη συνέχεια(όχι απαραίτητα την ίδια ημέρα), η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και ανοίγει 
τους φακέλους των οικονομικών προσφορών και ανακοινώνει μεγαλοφώνος το περιεχόμενο 
αυτών. Η επιτροπή οφείλει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες προμηθευτές σε αυτή τη 
διαδικασία, τρεις(3) ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα από το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών για την ακριβή ημέρα και ώρα του ανοίγματος. Οποιαδήποτε επίσημη 
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και 
μέσω fax ή e-mail με απόδειξη. 

5. Προσφορές που δεν είναι συνταγμένες σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι 
υπογεγραμμένες και δεν φέρουν τη σφραγίδα του προσφέροντα, αποκλείονται από το 
διαγωνισμό.  

Μετά τα ανωτέρω, η Επιτροπή ορίζει την ημερομηνία ανακοινώσεως της απόφασης ανακήρυξης του 
αναδόχου. 

Άρθρο 10 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη: 

1. η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

2. η τιμή της προσφοράς σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς και την τρέχουσα τιμή της αγοράς.  

Ανάδοχος, τελικά, ανακηρύσσεται αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή συνολικά. Απαραίτητη 
προϋπόθεση όμως είναι ότι όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο διαγωνισμό. Αυτήν τη συμφωνία την αποφασίζει η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η 
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή για ένα προιόν ή ομάδα προιόντος, αφού 
αυτά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση ισότιμων 
προσφορών για ένα προιόν, διενεργείται από την επιτροπή του διαγωνισμού, κλήρωση με διαφανείς 
όρους που αυτή θα καθορίσει σε συμφωνία με τους συμμετέχοντες. Η επίσημη ενημέρωση των 
διαγωνιζόμενων δύναται να γίνει και με αποστολή μέσω φαξ ή email των πρακτικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού με αποδεικτικό αποστολής. 

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
εισήγηση-γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανά είδος, για μέρος της υπό προμήθεια 
ποσότητας ή αξίας, όχι όμως λιγότερο του 50%. Ο όρος αυτός μπορεί, επίσης, να μεταφερθεί και στη 
σύμβαση με το/τους μειοδότη/τες προμηθευτή/ές και θα αφορά τη συμβατική ποσότητα ή αξία. 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το 
οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
μειοδότη. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την υποβολή του αιτήματος. Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο 
Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης», o μειοδότης πρέπει να 
υποβάλλει  Ένορκη βεβαίωση νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου ενώπιων 
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συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (παρ.2δ άρθρο 68 
Ν.3863/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013). Η σύμβαση 
καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο ΠΔ 28/1980 και το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010.  

Άρθρο 11 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

     1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 
νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή, άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

     2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού Υπηρεσία ως 
εξής: 

    2.1 Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

    2.2 Κατά της νομιμότητας διενέργειας και της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προσφυγή κατά της 
συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται. 

· Στην περίπτωση 2.2, δικαίωμα υποβολής προσφυγής έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό. 

· Στην περίπτωση  2.1 της προηγούμενης παραγράφου, η προσφυγή εξετάζεται από την 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία εκδίδει την απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες προ της διενέργειας του διαγωνισμού. 

· Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, 
δεν γίνονται δεκτές. 

· Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην επιτροπή του αρ. 7 Ν. 
2839/00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

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  έσοδο του Δήμου και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου ΚΑΕ 3741 
«παράβολα από κάθε αιτία». 

Άρθρο 12 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μέσα στις επόμενες 10 ημερολογιακές ημέρες από 
την ανακοίνωση-ενημέρωση του μειοδότη και θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την ημερομηνία 
υπογραφής της. Η σύμβαση καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο ΠΔ 28/1980. Ο χρόνος 
της σύμβασης ΔΕΝ μπορεί να ανανεωθεί.  

Άρθρο 13 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις  θα προέρχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι 
προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2% της 
συνολικής αξίας των υπηρεσιών, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα λήγει 
στις 31/01/17 και θα κατατίθεται μαζί με την υπογραφή της σύμβασης.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο ΠΔ 28/1980. 

Άρθρο 14 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
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Η παραλαβή όλης της ποσότητας της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, εφάπαξ ή 
τμηματικά, μετά από ποσοτικό και  ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα, με τα δεδομένα της προσφοράς του 
προμηθευτή και των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο διαγωνισμό. Μετά τη σύνταξη του 
πρωτοκόλλου παραλαβής και εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις ή ενστάσεις, θα 
επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατετέθη κατά την υπογραφή του 
συμφωνητικού. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 2% του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας για τα προσφερθέντα είδη, χωρίς το ΦΠΑ.  

Άρθρο 15 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης όλης της προμήθειας ή τμήματος αυτής  για χρονικό 
διάστημα έως τριάντα(30) ημερολογιακών ημερών, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα 
ίση με το πέντε τοις χιλίοις(5ο/οο) για κάθε ημέρα επί της συνολικής αξίας των εκπροθέσμως 
παραδοθέντων ειδών. Μετά την παρέλευση των τριάντα(30) ημερών θα ακολουθήσει η διαδικασία της 
έκπτωσης, σύμφωνα με το ΠΔ 28/1980. 

Άρθρο 16 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία(1) τοπική εφημερίδα. Επίσης, θα αναρτηθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι και την ημερομηνία λήξης του 
διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης, και όλες οι νόμιμες κρατήσεις 
θα βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ ο Δήμος θα επιβαρυνθεί το ΦΠΑ. 

Άρθρο 17 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης δύναται να γίνει και με 
εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του 
άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε 
κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών 
(έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε 
ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο 
τρόπος εξόφλησης αφορά την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει 
τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα 
δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 
προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 

Άρθρο 18 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 28/1980, βάση των 
άρθρων 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 3858/2010(Νόμος Καλλικράτη). Για όσα, τυχόν, δεν 
έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω ΠΔ». 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 
77/2016 (ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α.00-6142.0040, που έχει 
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 4ο
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                                  Απόφ. Αρ. 297/2016  (Α.Δ.Α: 7ΧΣΧΩ1Ρ-1Ω8 )      

 

Έγκριση των πρακτικών του ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια - τοποθέτηση 
ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου του Δήμου 
Ρόδου» 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/56576/12-7-2016) 
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Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών 
Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/56576/12-7-2016, δια της οποίας κοινοποιείτε το από 07/07/2016 
πρακτικό της επιτροπής ανοιχτού διαγωνισμού για την «προμήθεια - τοποθέτηση ποδοσφαιρικού 
τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου Δήμου Ρόδου» ως  

κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Έγκριση των πρακτικών του Ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια – τοποθέτηση 
ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου του Δήμου 
Ρόδου». 
 

 Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής του 
ανοιχτού διαγωνισμού για την «προμήθεια – τοποθέτηση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου του Δήμου Ρόδου». 

 

Συνημμένα: 
1. Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια – τοποθέτηση 

ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου 
του Δήμου Ρόδου». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τoν  ανοικτό  διαγωνισμό για την «προμήθεια  -  τοποθέτηση  Ποδοσφαιρικού τάπητα και 
λοιπού Εξοπλισμού για τις  ανάγκες  του Γηπέδου Θεολόγου του Δήμου Ρόδου» 

 

Στη Ρόδο στις 07 Ιουλίου  2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμήθειας  (γνωμοδοτική)  η οποία ορίστηκε με 
την αρ. 450/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και που απαρτίζεται από τους :  
 

1. Αφαντενός Νικόλαος ,  (πρόεδρος), Π.Ε. μόνιμος υπάλληλος  
2. Κανάκας  Εμμανουήλ, Δ.Ε. μόνιμος  υπάλληλος    
3. Αντωνάτος Γεράσιμος, Π.Ε.   μόνιμος  υπάλληλος  
  

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας «προμήθεια  -  τοποθέτηση  
Ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού Εξοπλισμού για τις  ανάγκες  του Γηπέδου Θεολόγου του Δήμου 
Ρόδου»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 247.172,19 €   ευρώ με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή.  
Μετά την απόρριψη της προσφυγής της εταιρείας Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ-Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε. από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση με αρ. πρωτ. 46155/29/06/2016 με την οποία στρεφόταν κατά της 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 154/2016. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) 
συνεχίζουν οι εξής εταιρείες : 

· ΣΙΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ηλεκτρονικό αριθμό 26468 

· ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  με ηλεκτρονικό αριθμό   27101 

· ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ με ηλεκτρονικό αριθμό   26520 
  

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των 
συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη προμήθεια 
διαπίστωσε τα παρακάτω 

  

Η  προσφορά για τη προμήθεια -  τοποθέτηση  Ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού Εξοπλισμού 
για τις  ανάγκες  του Γηπέδου Θεολόγου του Δήμου Ρόδου  που δόθηκε από τους  
διαγωνιζόμενους   ήταν η κάτωθι: 
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Α/Α 

ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΙΟΝΤΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙ

ΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΡΙΜΠΑ
Σ 

ΧΑΡΑΛΑ
ΜΠΟΥ   

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΑΠΑΝΔ
ΡΕΟΥ 

ΦΩΤΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΙΟΝΤΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΡΙΜΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜ

ΠΟΥ   

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΑΠΑΝΔΡ

ΕΟΥ 
ΦΩΤΙΟ 

    

1 

Προμήθεια  συνθετικού 
χλοοτάπητα νεότερης 
γενιάς 

Μ² 7.526 16,00 16,00 16,00 120.416,00 120.416,00 120.416,00 

2 

Προμήθεια υλικού 
επίδοσης - αναγεννημένο 
καουτσούκ 

Τον. 99 370,00 400,00 370,00 36.630,00 39.600,00 36.630,00 

3 

Προμήθεια υλικού 
σταθεροποίησης- ειδικά 
διαβαθμισμένης φυσικής 
πυριτικής άμμου 

Τον. 76 260,00 280,00 250,00 19.760,00 21.280,00 19.000,00 

4 

Προμήθεια 
πολυουρεθανικής κόλλας 
δύο συστατικών 

Τον. 1,35 5.000,00 4.000,00 3.900,00 6.750,00 5.400,00 5.265,00 

5 
Προμήθεια ταινίας 
συγκόλλησης 

Χλμ. 3,6 2.000,00 900,00 900,00 7.200,00 3.240,00 3.240,00 

6 
Προμήθεια εστιών  (2+1 
εφεδρική) 

Τεμ. 1 3.000,00 2.800,00 2.800,00 3.000,00 2.800,00 2.800,00 

7 
Προμήθεια γωνιακών 
σημαιακίων  

Τεμ. 4 250,00 140,00 140,00 1.000,00 560,00 560,00 

8 
Προμήθεια βούρτσας 
τρίγωνης 

Τεμ. 1 2.000,00 1.800,00 1.800,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00 

9 
Προμήθεια ελκόμενου 
τάπητα 

Τεμ. 1 1.500,00 1.800,00 1.800,00 1.500,00 1.800,00 1.800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ      198.256,00 196.896,00 191.511,00 

 Φ.Π.Α. 24%      47.581,44 47.255,04 45.962,64 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ      245.837,44 244.151,04 237.473,64 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια -  τοποθέτηση  
Ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού Εξοπλισμού για τις  ανάγκες  του Γηπέδου Θεολόγου του Δήμου 
Ρόδου 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
· Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 

· Να κατακυρώσει την προμήθεια -  τοποθέτηση  Ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού 
Εξοπλισμού για τις  ανάγκες  του Γηπέδου Θεολόγου του Δήμου Ρόδου,  στο προμηθευτή 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ με ποσό 191.511,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 237.473,64 € 
με Φ.Π.Α. 24% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. πρωτ.: 2/56576/12-7-2016 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης 
Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αρ. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των 
ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 ( 
ΦΕΚ Α 100) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000. 

· Τo Π.Δ. 60/2007 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α) », 
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· Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 158 και  209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-  6-

2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

· Το Π.Δ. 113/2010 

· Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ68Α /20-03-2007) 

· Το άρθρο 72 Ν. 3852/2010  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α)  Εγκρίνει το από 07/07/2016 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού για 
την «προμήθεια - τοποθέτηση Ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού Εξοπλισμού για τις  ανάγκες  του 
Γηπέδου Θεολόγου του Δήμου Ρόδου», 

 

 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το προαναφερθέν Πρακτικό,  στον 
προμηθευτή με την επωνυμία «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟ», και με  το ποσό των 191.511,00 € χωρίς το 
Φ.Π.Α. , ήτοι συνολικά 237.473,64 € με Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο
 (εκτός ημερήσιας διάταξης) 

                                Απόφ. 298/2016  (Α.Δ.Α: ΩΥΤΔΩ1Ρ-ΨΘΘ) 

Έγκριση ή μη του εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ της κας Παπαστεφάνου Ελευθερίας του 
Αναστασίου και του Δήμου Ρόδου. 

 

 (Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Στέφανου Στρατή με αριθμ. πρωτ. 2/56801/12-7-

2016)  

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τη γνωμοδότηση του νομικού 
συμβούλου κου Στρατή Στέφανου  με αρ. πρωτ.: 2 /56801/12-7-2016, ως κατωτέρω: 
Θέμα: H Αίτηση (Εξώδικου Συμβιβασμού) της κας Παπαστεφάνου Ελευθερίας του Αναστασίου, 

κατοίκου Παλιάς Πόλης Ρόδου, οδός Κισθινίου αρ. 1. 
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/56261/11.07.2016 Αίτηση (Εξώδικου Συμβιβασμού) αυτής. 

  

Η κα Παπαστεφάνου Ελευθερία του Αναστασίου κατοικεί μόνιμα στην Παλιά Πόλη Ρόδου, επί της 

οδού Κισθινίου αρ. 1. Με την υπ’ αριθμ. 13Α/7.30-7-15 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου για την 

είσοδο των οχημάτων στην Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου του Δήμου Ρόδου, της εγκρίθηκε άδεια εισόδου 

και σήμα για το υπ’ αριθμ. ΜΥΖ 2578 ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητό της, μάρκας DAEWOO, τύπου Matiz, 

προκειμένου αυτή να εισέρχεται και εξέρχεται της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου. 

Την 10.11.2015 και ώρα 14:30 περίπου στην πύλη της Πλατείας Ακαντιάς (Θέατρο Τάφρου 

«Μελίνα Μερκούρη»), στην Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, συνέβη ατύχημα από βυθιζόμενη δοκό (μπάρα) 

το οποίο προκάλεσε ζημία στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΖ 2578 ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο, μάρκας 

DAEWO, ιδιοκτησίας της κας Ελευθερίας ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ του Αναστασίου. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/8509/08.02.2016 Έγγραφο της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, 

Δήμου Ρόδου, η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, μέσω έκθεσης του επικεφαλής του 

κλιμακίου ελέγχου πυλών κου Χατζηνικόλα Νικολάου, ΔΕ Διοικητικού και του Διευθυντή αυτής 

Χατζάκη Γεωργίου, γνωμοδότησε επί της υπαιτιότητας του ατυχήματος από βυθιζόμενη δοκό (μπάρα), 

το οποίο έλαβε χώρα την 10.11.2015 και ώρα 14:30 περίπου στην πύλη της Πλατείας Ακαντιάς 

(Θέατρο Τάφρου «Μελίνα Μερκούρη»), στην Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, και το οποίο προκάλεσε 

ζημία στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΖ 2578 ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας DAEWO, ιδιοκτησίας της κας 

Ελευθερίας ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ του Αναστασίου, αλλά δεν γνωμοδότησε επί του ύψους της ζημίας 

που προκλήθηκε στο εν λόγω ΙΧ αυτοκίνητο. 

Δυνάμει των εγγράφων που επισύναψε η κα Ελευθερία Παπαστεφάνου του Αναστασίου, στην από 

10.12.2015 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/116509/10.12.2015 αίτησή της προς τον Δήμο Ρόδου, ήτοι: (α) του από 

11.11.2015 εξιτηρίου νοσηλείας του Γ.Ν. Ρόδου, (β) της υπ’ αριθμ. 8604/17.11.2015 Ιατρικής 

Βεβαίωσης του Γ.Ν. Ρόδου, (γ) των δεκαέξι (16) φωτογραφιών του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΖ 

2578 ΙΧ αυτοκινήτου της, και (δ) του εγγράφου επιθεώρησης & συμφωνίας ζημίας του κου Βαρέλη 

Σαράντη του Τσαμπίκου, η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου γνωμοδότησε την 05.04.2016, όπως 

πληρωθεί το τιμολόγιο που θα εκδοθεί, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο επιθεώρησης & συμφωνίας 

ζημίας του κου Βαρέλη Σαράντη του Τσαμπίκου, ποσού Ευρώ εννιακοσίων σαράντα επτά και δέκα 
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λεπτών (€947,10) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την επιδιόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών 

του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΖ 2578 ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας DAEWO, ιδιοκτησίας της κας 

Ελευθερίας ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ του Αναστασίου, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης αντίστοιχου 

τιμολογίου, εφόσον το εν λόγω ύψος της ζημίας δεν αμφισβητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου Ρόδου, καθότι η εν λόγω ζημία στο εν λόγω υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΖ 2578 ΙΧ αυτοκίνητο, 

μάρκας DAEWO, ιδιοκτησίας της κας Ελευθερίας ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ του Αναστασίου, προήλθε από 

υπαιτιότητα προστηθέντων του Δήμου Ρόδου. 

Εν συνεχεία, η κα Ελευθερία Παπαστεφάνου του Αναστασίου κατέθεσε την από 01.07.2016 με 
ΑΚΔ 13/01.07.2016 Αγωγή αυτής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Διαδικασία Μικροδιαφορών), 

ζητώντας την καταβολή σε αυτήν: (α) για αγορά ανταλλακτικών, ποσό Ευρώ πεντακοσίων εξήντα 

πέντε και ογδόντα λεπτών (€565,80), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, αντιστοιχούν στην υπ’ αριθμ. 

26/24.06.2016 Απόδειξη Λιανικής του Φανοποιείου-Βαφείου αυτοκινήτων του κου Βαρέλη Σαράντη 

Τσαμπίκου, (β) για μηχανικές εργασίες, επισκευές και βαφή, ποσό Ευρώ τριακοσίων ογδόντα ενός και 

τριάντα λεπτών (€381,30), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, αντιστοιχούν στην υπ’ αριθμ. 

637/24.06.2016 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του Φανοποιείου-Βαφείου αυτοκινήτων του Βαρέλη 

Σαράντη Τσαμπίκου, και (γ) για ηθική βλάβη αυτής, ποσό Ευρώ χιλίων πεντακοσίων (€1.500,00), 

ήτοι, συνολικώς, συνολικό ποσό Ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά και δέκα λεπτών 
(€2.447,10), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εντόκως, από την επομένη της επίδοσης της εν λόγω 

αγωγής αυτής, μέχρις εξοφλήσεως. Δικάσιμος της εν λόγω αγωγής ορίστηκε η 17.01.2017. 

Ακολούθως, μας γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2/56261/11.07.2016 Αίτηση 
(Εξώδικου Συμβιβασμού) της αντιδίκου προς τον Δήμο Ρόδου, δυνάμει της οποίας η αντίδικος 

ζήτησε την συμβιβαστική επίλυση της εν λόγω διαφοράς, ήτοι την καταβολή προς αυτήν μόνον του 

κεφαλαίου των εν λόγω ως άνω δύο τιμολογίων (αποδείξεως λιανικής και αποδείξεως παροχής 

υπηρεσιών), συνολικού ποσού Ευρώ εννιακοσίων σαράντα επτά και δέκα λεπτών (€947,10), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, παραιτούμενη η αντίδικος του δικαιώματος είσπραξης: (α) ψυχικής 

οδύνης, (β) τόκων και (γ) δικαστικών εξόδων από την εν λόγω υπόθεση, δηλώνοντας περαιτέρω ότι, 

μετά την εξόφληση του εν λόγω ποσού από το Δήμο Ρόδου προς αυτήν θα παραιτηθεί από το δικαίωμα 

και το δικόγραφο της εν λόγω αγωγής αυτής. 

Όσον αφορά στην συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε η αντίδικος προς το Δήμο Ρόδου, προτείνω, 

για να υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου, να γίνει δεκτή η αίτηση (εξώδικου συμβιβασμού) της κας 

Παπαστεφάνου Ελευθερία του Αναστασίου, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, με την 

καταβολή από το Δήμο Ρόδου προς αυτήν μόνον του κεφαλαίου των εν λόγω ως άνω δύο τιμολογίων, 

ήτοι: (α) της υπ’ αριθμ. 26/24.06.2016 Αποδείξεως Λιανικής, και (β) της υπ’ αριθμ. 637/24.06.2016 

Αποδείξεως Παροχής Υπηρεσιών του Φανοποιείου-Βαφείου αυτοκινήτων του Βαρέλη Σαράντη 

Τσαμπίκου, συνολικής αξίας ποσού Ευρώ εννιακοσίων σαράντα επτά και δέκα λεπτών (€947,10), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εφόσον τα αναγραφόμενα σε αυτά υλικά έχουν αγορασθεί από 

αυτήν και οι αναφερόμενες σε αυτά υπηρεσίες προς αυτήν έχουν παρασχεθεί και τα εν λόγω ποσά 

εξακολουθούν να οφείλονται και εφόσον δεν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου Ρόδου, παραιτούμενη η αντίδικος, από την αξίωση καταβολής ψυχικής οδύνης, τόκων 

υπερημερίας και δικαστικών εξόδων καθώς και από το δικόγραφο και από το δικαίωμα της από 

01.07.2016 με ΑΚΔ 13/01.07.2016 Αγωγής αυτής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

Επίσης, με την αποδοχή της εν λόγω αιτήσεως συμβιβασμού από την αντίδικο, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να δοθεί εξουσιοδότηση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου: (α) σε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, ή (β) σε μένα πληρεξούσιο 

δικηγόρο του Δήμου Ρόδου, προκειμένου να υπογραφεί Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, 

δυνάμει του άρθρου 214Α ΚΠολΔ, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της κας Παπαστεφάνου Ελευθερίας 

του Αναστασίου, με το οποίο να συμβιβάζεται η εν λόγω διαφορά, ήτοι η από 01.07.2016 με ΑΚΔ 

13/01.07.2016 Αγωγή της αντιδίκου κατά του Δήμου Ρόδου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, στο 

ποσό των Ευρώ εννιακοσίων σαράντα επτά και δέκα λεπτών (€947,10), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%, εφ’ όσον η απόφαση αυτή γίνει αποδεκτή και από την αντίδικο. 

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου ) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· Την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτοκόλλου 2/56801/12-

7-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδο και της κας Παπαστεφάνου 

Ελευθερία του Αναστασίου, με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου προς αυτήν μόνον του κεφαλαίου 

των εν λόγω ως άνω δύο τιμολογίων, ήτοι: (α) της υπ’ αριθμ. 26/24.06.2016 Αποδείξεως Λιανικής, και 

(β) της υπ’ αριθμ. 637/24.06.2016 Αποδείξεως Παροχής Υπηρεσιών του Φανοποιείου-Βαφείου 

αυτοκινήτων του Βαρέλη Σαράντη Τσαμπίκου, συνολικής αξίας ποσού Ευρώ εννιακοσίων σαράντα 

επτά και δέκα λεπτών (€947,10), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εφόσον τα αναγραφόμενα σε αυτά 

υλικά έχουν αγορασθεί από αυτήν και οι αναφερόμενες σε αυτά υπηρεσίες προς αυτήν έχουν 

παρασχεθεί και τα εν λόγω ποσά εξακολουθούν να οφείλονται και εφόσον δεν υπάρχει κάποια 

αμφισβήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου, παραιτούμενη η αντίδικος, από την 

αξίωση καταβολής ψυχικής οδύνης, τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων καθώς και από το 

δικόγραφο και από το δικαίωμα της από 01.07.2016 με ΑΚΔ 13/01.07.2016 Αγωγής αυτής ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

Β)Εξουσιοδοτεί τον κο Στρατή Στέφανο, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ρόδου, προκειμένου 

να υπογραφεί Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, δυνάμει του άρθρου 214Α ΚΠολΔ, 

μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της κας Παπαστεφάνου Ελευθερίας του Αναστασίου, με το οποίο να 

συμβιβάζεται η εν λόγω διαφορά, ήτοι η από 01.07.2016 με ΑΚΔ 13/01.07.2016 Αγωγή της αντιδίκου 

κατά του Δήμου Ρόδου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, στο ποσό των Ευρώ εννιακοσίων σαράντα 

επτά και δέκα λεπτών (€947,10), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εφ’ όσον η απόφαση αυτή γίνει 

αποδεκτή και από την αντίδικο. 

 

  

ΘΕΜΑ 6ο
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)       

 
 
        (Απόφ. Αρ.  299/2016  (Α.Δ.Α: ΩΧΝΖΩ1Ρ-96Υ) 

«Αποδοχή δωρεάς για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» 

(Εισήγηση από 5/7/2016 Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & 

Υγείας Δήμου Ρόδου) 

      Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την από 5/7/2016 εισήγηση του Ξενώνα 
Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας Δήμου Ρόδου,  ως 
κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ:   Αποδοχή δωρεάς για τον «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» 

           Στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς  
όφελος   των  γυναικών  και  για   την  καταπολέμηση  της   βίας   στον  άξονα προτεραιότητας 09»  
δεχτήκαμε   τις παρακάτω χορηγίες για  τις ανάγκες  του  Υποέργου  «Λειτουργία Ξενώνα  Φιλοξενίας 
στο Δήμο Ρόδου»:          
1) Οδοντίατρος Τόλιος Στέφανος 

 Επίσκεψη φιλοξενούμενης 

 

2) Πρόεδρος Λαϊκής Αγοράς, Δημητράς Νικόλαος 

Μαρούλι 8 τεμ.  
Αγγούρια 1 κιλ. 
Πιπεριές 2 κιλ. 
Λεμόνια 5 κιλ. 
Ντομάτες 5 κιλ. 
Πατάτες 5 κιλ. 
Κρεμμύδια 5 κιλ. 
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Πορτοκάλια 4 κιλ. 
 

3) κ. Δράκος 

10 μερίδες κοτόπουλο 

10 μερίδες κρέας 

14 μερίδες κιμά 

 

4) Ηλεκτροϊνβέστ ΕΠΕ Ρόδου 

Λάμπες Lumilux cool daylight 18w osram τεμ 20 

Λάμπες Geyer A55 clear 42w E27 230v 623lm τεμ 10 

Λάμπα απορροφητήρα τεμ 1 

 

5) Δωρεά αντί στεφάνων, οι οικογένειες : οικογ. Σωτηράκη Χρυσής, οικογ. Σωτηράκη Αναστάσιου, 
οικογ. Σωτηράκη Εμμανουήλ, οικογ. Σωτηράκη Νικολάου, οικογ. Κατωγά Γεωργίας, οικογ. 
Στυλιανού Γεωργίου, οικογ. Ταχραμάνη Σταματίου, οικογ. Θεοφυλάκου Σταυρούλας, οικογ. 
Γκαβογιάννη Παναγιώτη, οικογ. Σωτρίλλη Αικατερίνης, οικογ.  Σωτρίλλη Θωμά, οικογ. Τζωρτζή 
Γεωργίου, οικογ. Τζωρτζή Μιχαήλ, οικογ. Πίκου Γεωργίου, οικογ. Κατσιμπράκη Ιωάννου, οικογ. 
Μπελέση Λάμπρου. 
4 δωροεπιταγές των 50€ (σύνολο 200€) για το σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς 

1 δωροεπιταγή των 117€ για το φαρμακείο ΚΑΤΩΓΑ 

Τρόφιμα και είδη υγιεινής αξίας 143€ από σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς 

 

6) Κομμωτήριο Atelier De Beaute 

 Περιποίηση 2 φιλοξενουμένων 

 

7) Φαρμακείο Μαρία Βογιατζή 

 Φάρμακο θεραπείας μιας φιλοξενούμενης 

 

8) Aνώνυμος πολίτης 

Κοτόπουλα τεμ 2 

Φακές 1κιλ 

Φασόλια 1 κιλ 

Μακαρόνια Νο 6 (1/2 κιλ) τεμ 3 

Μακαρόνια Νο 2 (1/2 κιλ) τεμ 3 

Μακαρόνι κοφτό (1/2 κιλ) τεμ 3 

Ντοματάκια τεμ 2 

Γάλατα εβαπορέ τεμ 7 

Ρύζι Καρολίνα 3 κιλ 

Σογιέλαιο (του 1lt) τεμ 2 

 

9)  Φαρμακαποθήκη Φρόνας 

Γάντια medium (πακέτο των 100 τεμ) τεμ 5 

Γάντια large (πακέτο των 10 τεμ) τεμ 5 

Βαμβάκι (πακέτο των 70γρ) τεμ 20 

Σύριγγες των 2,5ml  (πακέτο των 100 τεμ) τεμ 1 

Σύριγγες των 5ml  (πακέτο των 10 τεμ) τεμ 1 

 

  Παρακαλούμε  όπως  προβείτε  σύμφωνα  με  το  άρθρο  72 παρ.  του  Ν.3852/2010 στην αποδοχή 
των παραπάνω δωρεών».       
 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας  κ. Καράμπη Ηλία) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

· την από 5/7/2016 εισήγηση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας Δήμου Ρόδου, 
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· άρθρο  72 παρ.  του  Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

 και αποδέχεται τις παρακάτω δωρεές, υπέρ του «Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» του 
Δήμου Ρόδου, η οποία απαρτίζεται από τα κατωτέρω είδη: 
 

1) Οδοντίατρος Τόλιος Στέφανος 

 Επίσκεψη φιλοξενούμενης 

 

2) Πρόεδρος Λαϊκής Αγοράς, Δημητράς Νικόλαος 

Μαρούλι 8 τεμ.  
Αγγούρια 1 κιλ. 
Πιπεριές 2 κιλ. 
Λεμόνια 5 κιλ. 
Ντομάτες 5 κιλ. 
Πατάτες 5 κιλ. 
Κρεμμύδια 5 κιλ. 
Πορτοκάλια 4 κιλ. 

 

3) κ. Δράκος 

10 μερίδες κοτόπουλο 

10 μερίδες κρέας 

14 μερίδες κιμά 

 

4) Ηλεκτροϊνβέστ ΕΠΕ Ρόδου 

Λάμπες Lumilux cool daylight 18w osram τεμ 20 

Λάμπες Geyer A55 clear 42w E27 230v 623lm τεμ 10 

Λάμπα απορροφητήρα τεμ 1 

 

5) Δωρεά αντί στεφάνων, οι οικογένειες : οικογ. Σωτηράκη Χρυσής, οικογ. Σωτηράκη 
Αναστάσιου, οικογ. Σωτηράκη Εμμανουήλ, οικογ. Σωτηράκη Νικολάου, οικογ. Κατωγά 
Γεωργίας, οικογ. Στυλιανού Γεωργίου, οικογ. Ταχραμάνη Σταματίου, οικογ. Θεοφυλάκου 
Σταυρούλας, οικογ. Γκαβογιάννη Παναγιώτη, οικογ. Σωτρίλλη Αικατερίνης, οικογ.  Σωτρίλλη 
Θωμά, οικογ. Τζωρτζή Γεωργίου, οικογ. Τζωρτζή Μιχαήλ, οικογ. Πίκου Γεωργίου, οικογ. 
Κατσιμπράκη Ιωάννου, οικογ. Μπελέση Λάμπρου. 

4 δωροεπιταγές των 50€ (σύνολο 200€) για το σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς 

1 δωροεπιταγή των 117€ για το φαρμακείο ΚΑΤΩΓΑ 

Τρόφιμα και είδη υγιεινής αξίας 143€ από σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς 

 

6) Κομμωτήριο Atelier De Beaute 

 Περιποίηση 2 φιλοξενουμένων 

 

7) Φαρμακείο Μαρία Βογιατζή 

 Φάρμακο θεραπείας μιας φιλοξενούμενης 

 

8) Aνώνυμος πολίτης 

Κοτόπουλα τεμ 2 

Φακές 1κιλ 

Φασόλια 1 κιλ 

Μακαρόνια Νο 6 (1/2 κιλ) τεμ 3 

Μακαρόνια Νο 2 (1/2 κιλ) τεμ 3 
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Μακαρόνι κοφτό (1/2 κιλ) τεμ 3 

Ντοματάκια τεμ 2 

Γάλατα εβαπορέ τεμ 7 

Ρύζι Καρολίνα 3 κιλ 

Σογιέλαιο (του 1lt) τεμ 2 

 

9)  Φαρμακαποθήκη Φρόνας 

Γάντια medium (πακέτο των 100 τεμ) τεμ 5 

Γάντια large (πακέτο των 10 τεμ) τεμ 5 

Βαμβάκι (πακέτο των 70γρ) τεμ 20 

Σύριγγες των 2,5ml  (πακέτο των 100 τεμ) τεμ 1 

Σύριγγες των 5ml  (πακέτο των 10 τεμ) τεμ 1 

 

Εξουσιοδοτεί, επιπροσθέτως, την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία να συντάξει, απαραιτήτως, επιστολή, 
δια της οποίας θα ευχαριστεί θερμά τους παραπάνω δωρητές, για την ευγενική προσφορά τους. 
 

 
 
                                                        

ΘΕΜΑ 7ο
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                                Απόφ. Αρ. 300 /2016  (Α.Δ.Α: 7ΞΠ0Ω1Ρ-8ΦΠ) 

Ανάκληση αποφάσεων 253/2016 και 49/2016 της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης για 
εκ νέου σύνταξη μελέτης και επαναδημοπράτηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού 
Γηπέδου Γενναδίου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/57608/14-07-2016) 

 

      Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/57608/14-07-2016 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Ανάκληση αποφάσεων 253/2016 και 49/2016 της Οικονομικής επιτροπής και λήψη απόφασης 
για εκ νέου σύνταξη μελέτης και επαναδημοπράτηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού 
γηπέδου Γενναδίου», προϋπ: 234.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)  

1. Με την με αριθμό 685/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η μελέτη του 
έργου: « Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», προϋπ : 234.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 

2. Με την με αρ. 49/2016 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι του 
διαγωνισμού και η περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  με ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού την 14/6/2016. 

3. Με την με αρ. 253/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό και το 
αποτέλεσμα του από 14/6/2016 διαγωνισμού. 

4. Με το με αρ. 2/56312/11-7-16 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής στάλθηκε η απόφαση και 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πλην των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες , αφού 
διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σταλεί από το Γραφείο Τύπου η περίληψη διακήρυξης σε καμία 
εφημερίδα  )  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση , για τον έλεγχο Νομιμότητας της απόφασης. 

5. Με το με αρ. 50507/13-7-16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , ζητείται να 
τους αποσταλούν οι δημοσιεύσεις της διακήρυξης στον τύπο, προκειμένου να προχωρήσουν 
στον έλεγχο νομιμότητας της με αρ. 253/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

Έχοντας υπόψη:  

Α)  Τα ανωτέρω αναγραφόμενα. 

Β)  Το γεγονός ότι δεν έγινε δημοσίευση της περίληψης Διακήρυξης στις απαραίτητες εκ του νόμου 
εφημερίδες παρά μόνο στο ΦΕΚ.  

Γ)   Το ότι απαιτείται εκ νέου η σύνταξη της μελέτης λόγω αλλαγής στο ποσοστό του ΦΠΑ , 

   παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για: 

1) Την ανάκληση της με αρ. 253/2016 απόφασης σας περί έγκρισης πρακτικού και 
αποτελέσματος του από 14/6/2016  διαγωνισμού του έργου του θέματος. 
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2) Την ανάκληση της με αρ. 49/2016 απόφασης σας περί κατάρτισης των όρων Διακήρυξης  του 
έργου του θέματος. 

3) Την επαναδημοπράτηση του έργου με όρους που θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή αφού 
συνταχθεί εκ νέου η μελέτη και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο».       

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του Προϊσταμένου  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κου Κολιάδη Θεοδοσίου) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

· Την εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 
16/57608/14-07-2016, 

· άρθρο  72 παρ.  του  Ν.3852/2010 

· Το γεγονός ότι δεν έγινε δημοσίευση της περίληψης Διακήρυξης στις απαραίτητες εκ του 
νόμου εφημερίδες παρά μόνο στο ΦΕΚ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

 Α) Ανακαλεί την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 253/2016, περί Έγκρισης πρακτικού 
επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του από 14/6/2016 διαγωνισμού   του έργου 

«Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», λόγω του ότι δεν έγινε δημοσίευση της 
περίληψης Διακήρυξης στις απαραίτητες εκ του νόμου εφημερίδες παρά μόνο στο ΦΕΚ. 

 

Β)  Aνακαλεί την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 49/2016, περί κατάρτισης των όρων 
Διακήρυξης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», λόγω του ότι δεν 
έγινε δημοσίευση της περίληψης Διακήρυξης στις απαραίτητες εκ του νόμου εφημερίδες παρά 
μόνο στο ΦΕΚ. 

 

Γ)  Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου 
Γενναδίου» με όρους που θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή  αφού συνταχθεί εκ νέου η 
μελέτη και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                                    Απόφ. Αρ. 301 /2016  (Α.Δ.Α: 77ΖΞΩ1Ρ-97Θ) 

«Έγκριση πρακτικού επαναδημοπράτησης του πόστου (καντίνας) – κάτω από το ξενοδοχείο 
COSMOPOLITAN (Δ.Ε. Ιαλυσού) του διαγωνισμού «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών 
και πλεύσιμων ποταμών» στο Δήμο Ρόδου (Παραλίες Ε.Τ.Α.Δ.)  

(Εισήγηση Τμήματος Προσόδων Δήμου Ρόδου) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 
Προσόδων, Δ/νσης Οικονομικών, Δήμου Ρόδου ενημερώνοντας τους για το πρακτικό  
επαναδημοπράτησης του πόστου (καντίνας) – κάτω από το ξενοδοχείο COSMOPOLITAN (Δ.Ε. 
Ιαλυσού) του διαγωνισμού «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών» στο Δήμο Ρόδου (Παραλίες Ε.Τ.Α.Δ.)  

 

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

· Το από 8/7/2016 πρακτικό του τμήματος Προσόδων   
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· άρθρο  72 παρ.  του  Ν.3852/2010 

· 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) 
· 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 υπ’ αριθμ 236/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου 

· η) Την υπ’ αριθμ. 156/2016 & 166/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ρόδου «περί έγκριση πρακτικών δημοπρασίας παραλιών (αρμοδιότητας ΕΤΑΔ). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

 Α) Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής για την επαναδημοπράτηση του πόστου (καντίνας) – 

κάτω από το ξενοδοχείο COSMOPOLITAN (Δ.Ε. Ιαλυσού) του διαγωνισμού «παραχώρηση, με 
αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης 
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» στο Δήμο Ρόδου (Παραλίες Ε.Τ.Α.Δ.), ως κατωτέρω: 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΔ» 

 

  Στη Ρόδο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται εντός 
του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου σήμερα, την 8η

 του μήνα Ιουλίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών εκμίσθωσης 
παραλιακών χώρων η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 236/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ρόδου ύστερα και από την σχετική Διακήρυξη δημοπρασίας του Προέδρου της 
ίδιας επιτροπής. 
Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Διακοσταματίου Σάββας, διαπίστωσε 
ότι,  επί συνόλου 4 μελών, βρέθηκαν παρόντα 4, ήτοι: 
 

1. Διακοσταματίου Σάββας 

2. Ατσίδη Ελπίδα 

3. Μουτάφης Δήμος 

4. Ξεπαπαδάκη-Παπαδημητρίου Βασιλική 

  

 Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Λιαμή Μιχαήλ. Αμέσως μετά 
κηρύχθηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική 
διακήρυξη ανά τμήμα προς δημοπράτηση. Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών 
ανά τμήμα. 
  

Η επιτροπή του διαγωνισμού 

 

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. 
στ) Την απόφαση Δημάρχου 1758/2016 περί ορισμού και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων. 
ζ) Την υπ’ αριθμ 236/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου 

η) Την υπ’ αριθμ. 156/2016 & 166/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου «περί 
έγκριση πρακτικών δημοπρασίας παραλιών (αρμοδιότητας ΕΤΑΔ). 
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Β) Καταρτίζει, ως κατωτέρω, τον πίνακα του πλειοδοτούντος για το πόστο (καντίνας) - κάτω από το 
ξενοδοχείο COSMOPOLITAN (Δ.Ε. Ιαλυσού) : 

 

 

 

  

ΘΕΜΑ 9ο
 (εκτός ημερήσιας διάταξης)                                   Απόφ. Αρ. 302/2016  (Α.Δ.Α: 79ΦΜΩ1Ρ-Ψ3Υ) 

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου με τη διαδικασία του 
έκτακτου γεγονότος»    

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/57333/13-7-2016)  

 

      Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
προμηθειών της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.: 2 /57333/13-07-2016, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Εισήγηση για την προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών  του 
Δήμου με τη διαδικασία του έκτακτου γεγονότος 

  

     Κύριοι, το Τμήμα μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, διεξήγαγε στις 30/05/2016 δημόσιο 

ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων. Με την απόφαση 215/2016 της 

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού το οποίο ήταν γόνιμο για όλες τις 

ομάδες εκτός από την ομάδα είδη οπωροπωλείου του Δήμου Ρόδου. 

Η συγκεκριμένη ομάδα επαναπροκυρήχθηκε στις 21/06/2016 με την απόφαση 218/2016 της 

Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τη μελέτη και κατάρτισε τους όρους της διακήρυξης. 

Σαν διεθνής διαγωνισμός, έπρεπε να αποσταλεί στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης  52 μέρες 

πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, αλλά το Τμήμα μας αποστέλλοντας τη διακήρυξη ηλεκτρονικά 

στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης και αναρτώντας στην ιστοσελίδα του Δήμου τη μελέτη, του 

όρους της διακήρυξης και την περίληψη μείωσε το χρονικό διάστημα στις 40 ημέρες.  

Εκτιμούμε ότι το διάστημα το οποίο θα χρειαστεί μέχρι να υπογράψουμε συμβάσεις, θα είναι 

τουλάχιστον 4 μήνες από σήμερα, αφού χρειάζεται να  περάσει όλη η διαδικασία του διαγωνισμού από 

προσυμβατικό στο Γραφείο Επιτρόπου Ρόδου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δικαίωμα να απαντήσει το 

αργότερο σε 10 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου  και επιπλέον πρέπει να υπολογίσουμε και 

ακόμη 15 ημέρες που πρέπει να παρέλθουν από την αποστολή της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

στο Δήμο μας, ώστε να μπορέσουμε να υπογράψουμε σύμβαση. 

           Επίσης, πρέπει να λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι η συγκεκριμένη προμήθεια απευθύνεται σε 

παιδιά των παιδικών σταθμών του Δήμου, οι οποίοι θα ανοίξουν το Σεπτέμβρη και τα παιδιά θα πρέπει 

να σιτίζονται σε αυτούς. Ακόμα, η συγκεκριμένη ομάδα (είδη οπωροπωλείου) χρειάζεται τόσο για τη 

παρασκευή των φαγητών π.χ. (καρότα,  κρεμμύδι, λεμόνια, ντομάτες, πατάτες κ.λ.π)  όσο και τα 

φρούτα που είναι σημαντικά για τα παιδιά.     

Αφού, λοιπόν, λάβαμε υπ’ όψιν μας όλα τα ανωτέρω και επειδή : 

· Οι διαδικασίες διαγωνισμών ξεκίνησαν εγκαίρως και χωρίς καμία καθυστέρηση από μέρους 

μας.  

· Οι υπάρχουσες διαδικασίες αφήνουν ένα κενό περίπου δύο (2) μηνών στην προμήθεια 

τροφίμων (είδη οπωροπωλείου), το οποίο οφείλεται σε γεγονότα που δεν μπορούσαν να 

προβλεφθούν. 

· Η προμήθεια των τροφίμων ανήκει στις υποχρεωτικές δαπάνες και η μη προμήθεια αυτών 

μπορεί να δημιουργήσει συσσωρευτικά προβλήματα στην εύρυθμη  λειτουργία των παιδικών 

σταθμών  και κατ’ επέκταση  στην υγεία των παιδιών. 

ΕΠΩΝΥ
ΜΙΑ 

ΟΝ. 
ΠΑΤΡΟ

Σ ΑΦΜ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΗ 

ΟΝ. 
ΠΑΤΡΟ

Σ ΑΦΜ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΣΤ
ΗΡΙΑΣ
ΜΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕ
ΣΙΑ ΠΟΣΤΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑ
ΛΛΕΥΣΗ

Σ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕ

ΤΗΣΗ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΤΙΜΗ Δ.Ε. 

ΚΟΥΝΤ
ΡΑΣ 
ΜΙΧΑΗ
Λ 

ΙΩΑΝΝ
Η 024833182 

ΑΝΔΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 ΝΙΚΟΛ
ΑΟΥ  043868568  600,00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΚΟΣΜΟ
ΠΟΛΙΤΑ
Ν 

ΤΡΟΧΗΛΑ
ΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑ
Σ 1,800.00 € 

ΙΑΛΥ
ΣΟΥ 
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· Το ότι βάση του άρθρού 103 παρ. γ. του Ν.3436/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 

παρ. δ. του 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική επιτροπή είναι αρμοδιότητα της να 

προβεί σε απ΄ ευθείας ανάθεση στις περιπτώσεις προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης 

μελετών και εκτέλεση έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

 

κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαίο να ακολουθήσουμε τη διαδικασία του έκτακτου γεγονότος για όσο 

διάστημα χρειαστεί μέχρι να καταλήξουν γόνιμα οι φετινές διαδικασίες για τη κατηγορία ειδών 
οπωροπωλείου  . Οι ανάγκες, σύμφωνα με τη Διεύθυνση προσχολικής αγωγής και δημιουργικής 

απασχόλησης , προβλέπεται στο διάστημα των δύο(2) μηνών και με βάση τα ελάχιστα υπάρχοντα 

αποθέματα να είναι ως κάτωθι: 

 

Είδος 
Μον. 

μετρ 

ποσότητα 

Τιμή μον. δαπάνη 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ 690 0,53 365,70 

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 670 1,86 1.246,20 

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΤΕΜ 610 0,35 213,50 

ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 410 1,26 516,60 

ΚΑΡΟΥΖΙΑ0 ΚΙΛΟ 1160 0,44 510,40 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 120 1,17 140,40 

ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 570 0,66 376,20 

ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 750 0,53 397,50 

ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 270 3,27 882,90 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ 275 0,59 162,25 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 80 1,37 109,60 

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ 

ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 910 1,61 1.465,10 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 840 1,61 1.352,40 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 590 1,46 861,40 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 4.160 0,80 3.328,00 

ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 414 1,50 621,00 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 50 1,46 73,00 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 

ΜΕΡΛΙΝ ΚΙΛΟ 500 0,99 495,00 

ΣΚΟΡΔΑ ΚΙΛΟ 25 4,60 115,00 

ΣΥΝΟΛΟ    

13.232,15 

 

Φ.Π.Α. 13%    1.720,18 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ    14.952,33 

   Μετά τα ανωτέρω, ζητάμε από την Οικονομική Επιτροπή : 

1. Να εγκρίνει τη διαδικασία του εκτάκτου γεγονότος για την προμήθεια τροφίμων (είδη 

οπωροπωλείου) , μέχρι να καταλήξει γόνιμα η διαδικασία και να υπογραφεί σύμβαση. 

2. Οι ανάγκες της Διεύθυνση προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης είναι ως τους 

ανωτέρω πίνακες και του συνημμένου εγγράφου της, συνολικής αξίας 14.952,33 με το Φ.Π.Α. 

3. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η αυτή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος με κατάθεση 

έγγραφων προσφορών από ενδιαφερόμενους προμηθευτές και κατακύρωση από την 

Οικονομική Επιτροπή. 

4. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες για το διαγωνισμό του 2016 τελειώσουν πριν εξαντληθούν 

οι ποσότητες και η συμβατική αξία, η σύμβαση θα λυθεί αυτόματα».  

 



56 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 2/57333/13-7-2016, εισήγηση του τμήματος προμηθειών της  Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

· Το Ν.3852/2010 

· Το ότι βάση του άρθρού 103 παρ. γ. του Ν.3436/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 παρ. 

δ. του 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική επιτροπή είναι αρμοδιότητα της να προβεί 

σε απ΄ ευθείας ανάθεση στις περιπτώσεις προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών 

και εκτέλεση έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

1.  Εγκρίνει τη διαδικασία του εκτάκτου γεγονότος για την προμήθεια τροφίμων (είδη 

οπωροπωλείου), μέχρι να καταλήξει γόνιμα η διαδικασία και να υπογραφεί σύμβαση. 

2. Οι ανάγκες της Διεύθυνση προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης είναι ως τους 

ανωτέρω πίνακες και του συνημμένου εγγράφου της, συνολικής αξίας 14.952,33 με το Φ.Π.Α. 

3. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η αυτή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος με κατάθεση 

έγγραφων προσφορών από ενδιαφερόμενους προμηθευτές και κατακύρωση από την 

Οικονομική Επιτροπή. 

4. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες για το διαγωνισμό του 2016 τελειώσουν πριν εξαντληθούν 

οι ποσότητες και η συμβατική αξία, η σύμβαση θα λυθεί αυτόματα. 

 

 

  Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνων που 
τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας 
συνεδρίασης. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     
 

 

Διακοσταματίου Σάββας    

      Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                                                                 
         

          

         ΤΑ ΜΕΛΗ                                 
1. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

 

 

 

2. Κορωναίος Ιωάννη 

 

 

 

3. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

 

 

 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος  
 

 

 

5. Κυριαζής Στέφανος 

 


