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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: 29η/09-11-2016 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα  Τετάρτη 9η Νοεμβρίου 

2016 και ώρα 12.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

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

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

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

Εσωτερικών», αριθ. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), 

σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση   του  προέδρου  κ. Σάββα Διακοσταματίου, με αριθμ. πρωτ. 

2/93518/04-11-2016, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του 

Ν. 3852/2010.   

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

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη 

και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 3. Ψυλλάκη Βασίλειο, 4. 

Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ, 5. Κυριαζή Στέφανο 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το πρώτο 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κυριαζή Στέφανο, 2.  Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη 

Βασιλική (δικ/νη), 3. Ατσίδη Ελπίδα (δικ/νη) η οποία αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό 

μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη, 4. Δράκο 

Μιχαήλ (δικ/νος), 5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 6. Παναή Ευαγγελία (δικ/νη), 

 

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

Τριανταφυλλιάς, της κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλων του 

τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, της κας Κωτσάκη Βικτωρίας, 

υπαλλήλου του τμήματος Λογιστηρίου, των Νομικών Συμβούλων του Δήμου κ.Στάγκα Εμμανουήλ 

και κ. Στρατή Στεφάνου, του Νομικού Συμβούλου της Δ.Ε.Ρ.Μ. ΑΕ κ. Χαλκιά Κωνσταντίνου, 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική 

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη οκτώ (8) 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, μετά από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, 

σχετικές αποφάσεις. 

1) Το 1
ο
 θέμα (1

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Έγκρισης πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος του 

δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

ΔΕ Λινδίων του Δήμου Ρόδου¨, έτους 2016». 
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2) Το 2
ο
 θέμα (2

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης περί 

Έγκρισης πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος του 

δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού 

υλικού του Δήμου Ρόδου, έτους 2016".  

3) Το 3
ο
 θέμα (3

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Έγκρισης πρακτικού επιτροπής επί της ένστασης που υποβλήθηκε για το διαγωνισμό 

"Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016". 

4) Το 4
ο
 θέμα (4

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και διαχείρισης 

εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλουδών ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.000,00 €. 

5) Το 5
ο
 θέμα (5

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Aπόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου 

υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. 2086/2016 ποσού 

201,00 € για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ1213 του Δήμου 

Ρόδου.   

6) Το 6
ο
 θέμα (6

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος του 

δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων ΔΕ Καμείρου  του Δήμου Ρόδου, έτους 2016". 

7) Το 7
ο
 θέμα (7

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά των εταιρειών «Grand 

Hotel Summer Palace A.E.», και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε» κατά της με 

αριθμό 28/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και την παροχή 

εντολής στους νομικούς συμβούλους του Δήμου για παράσταση στο Μονομελές Εφετείο 

Δωδ/σου στις 11/11/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο. 

8) Το 8
ο
 θέμα (8

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και 

της κ. Οικονόμου Σοφίας του Εμμανουήλ, βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού 

Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.  

 

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 1
ο 
                                                                 Απόφ. 433/2016  (Α.Δ.Α: ΩΡΥΔΩ1Ρ-ΥΑΗ) 

Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων οικ. έτους 2016, βάσει σχετικής εισήγησης της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/93395/04-11-2016) 

 

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

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/93395/04-11-2016 ως κατωτέρω: 

 
«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας για ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις  διαθέσεις  

πιστώσεων οικονομικού έτους 2016, βάση των κοινοποιημένων εισηγήσεων.  
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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: 

                      

                     ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

 

1 Προμήθεια 10-6615.0001.0001 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

 

-24.000,00 

 
 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια 10-6615.0001.0001 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 
24.000,00 

2 Έργο 15-7331.0036 Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως 

Ρόδου 
59.900,00 

3 Λοιπές 

επιστροφές 
00-8261.0001 Λοιπές επιστροφές 60.000,00 

 
Η παρούσα αποτελεί συγκεντρωτική κατάσταση βάσει αιτημάτων των υπηρεσιών που αιτούνται για 

έγκριση διάθεσης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή, όπως επίσης και από αποφάσεις 

αναμορφώσεων. 

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.  

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή της αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κας 

Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

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 

διαπιστώθηκε 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:    
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«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ  ως 

κάτωθι: 

1 Οδοιπορικά  10-6422.001 

Οδοιπορικά έξοδα και  αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη στην Αθήνα στις 23-10-

2016 έως και 24-10-2016 για να 

παραστεί στο Συμβούλιο Επικρατείας 

στις 24/10/2016 για την συζήτηση της 

από 9-5-2013  αίτηση του Δήμου Ρόδου 

κατά του Γεωργίου Διακογεωργίου  για 

αναίρεση της με αριθ.  2142/2012 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά  

         -300,00 

2 Έργο 15-7331.0029 Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου -48.200,00 

3 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης και 

αποζημίωσης του  Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη  για την μετακίνηση του  

στην Αθήνα στις 9-10-2016 έως και 

1010-2016 και να παραστεί  στο 

Συμβούλιο Επικρατείας  για τη 

συζήτηση της 18/122011 και εμ αριθμό  

κατάθεσης 9/2012 αίτησης αναίρεσης 

κατά της Σεβαστής χήρας Νίκωνα 

Κοψιά και άλλων πέντε για αναίρεση 

της με αριθμό 1580/2010 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

            -300,00 

 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ           

ως κάτωθι: 

1 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής  της Κ.Μ. 939  , ιδιοκτησίας 

του Ιερού Ναού Αποστόλου και 

Ευαγγελιστού Λουκά Σορωνής 

 

1.993,20  

2 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής  της Κ.Μ. 757, ιδιοκτησίας του 

Ιερού Ναού Αποστόλου και 

Ευαγγελιστού Λουκά Σορωνής 

44.749,32 

3 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής  της Κ.Μ. 897 , ιδιοκτησίας του 

Ιερού Ναού Αποστόλου και 

Ευαγγελιστού Λουκά Σορωνής 

14.489,20 
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4 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής  της Κ.Μ. 699 , ιδιοκτησίας του 

Ιερού Ναού Αποστόλου και 

Ευαγγελιστού Λουκά Σορωνής 

26.420,00 

5 
Λοιπές 

αποδόσεις 
00-8224.0006 

Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων  υπέρ του 

Δημοσίου 
1.000,00 

6 Προμήθεια 70-7131.0006 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην 

Κοιλάδα των Πεταλουδών 

136.000,00 

7 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και  αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη στην Αθήνα στις 27-11-

2016 έως και 28-11-2016 για να παραστεί 

στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 

28/11/2016 για την συζήτηση της από 9-

5-2013  αίτηση του Δήμου Ρόδου κατά 

του Γεωργίου Διακογεωργίου  για 

αναίρεση της με αριθ.  2142/2012 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά και β) της αριθ. Ε2522/2013 

αίτησης του Γεωργίου Διακογεωργίου  

κ.λ.π. κατά του Δήμου Ρόδου για 

αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης 

 

300,00 

8 Προμήθεια 35-6632.0001 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 500,00 

9 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της Παρασκευοπούλου  

Άννας αρχιτέκτων μηχανικός 

προϊσταμένη Διεύθυνσης Μεσαιωνικής 

Πόλης του Δήμου Ρόδου στην Αθήνα για 

την έγκριση της μελέτης ¨Ανάδειξης της 

παραλιακής ζώνης της Μεσαιωνικής 

Πόλης  από την Θαλασσινή Πύλη μέχρι 

την οδό Αυστραλίας ¨ (σύμφωνα με το 

αριθ. πρωτ. 2/90959/27-10-2016  αίτημά 

της υπηρεσίας ) η ημερομηνία θα ορισθεί 

σύμφωνα με την σύγκληση του ΚΑΣ 

150,00 

10 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Μάγου Κυριάκου – 

Παντελεήμων  αρχιτέκτων μηχανικός 

μελετητής   Διεύθυνσης Μεσαιωνικής 

Πόλης του Δήμου Ρόδου στην Αθήνα για 

την έγκριση της μελέτης ¨Ανάδειξης της 

παραλιακής ζώνης της Μεσαιωνικής 

Πόλης  από την Θαλασσινή Πύλη μέχρι 

την οδό Αυστραλίας ¨ (σύμφωνα με το 

αριθ. πρωτ. 2/90959/27-10-2016  αίτημά 

της υπηρεσίας ) η ημερομηνία θα ορισθεί 

σύμφωνα με την σύγκληση του ΚΑΣ 

150,00 

11 Τόκοι Δανείων 00-6511.0005 
Τόκοι Δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων 
85.000,00 

12 Αποδοχές 15-6021.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου 
7.000,00 

13 Αποδοχές 30-6011.0001 
Αποδοχές μονίμων  υπαλλήλων  

Τεχνικής Υπηρεσίας 
6.000,00 

14 Αποδοχές 30-6021.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 

Αορίστου χρόνου 
9.000,00 
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15 Αποδοχές 35-6011.0001 
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων  

υπηρεσίας πρασίνου 
10.000,00 

16 Αποδοχές 70-6021.0001 
Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών 

Δ/νσεων 
8.000,00 

17 Κρατήσεις 00-8224.0004 Απόδοση κρατήσεων υπερ ΟΓΑ 5.000,00 

18 

 

Επιστροφή 

χρημάτων 
64-8262 

Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης  

κατανομής  χρηματοδότησης ΠΔΕ 
400.000,00 

 
    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/93395/04-11-2016, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου όσον αφορά την συμπληρωματική εισήγηση, 

 το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

Εγκρίνει τις διαθέσεις πίστωσης προϋπολογισμού 2016, οι οποίες συνοδεύονται από τις 

προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους 

σχετικούς Κ.Α. οι οποία 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, ως ακολούθως: 

 
                     ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

 

1 
Προμήθεια 10-6615.0001.0001 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

 

-24.000,00 

2 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και  αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη στην Αθήνα στις 23-

10-2016 έως και 24-10-2016 για να 

παραστεί στο Συμβούλιο 

Επικρατείας στις 24/10/2016 για την 

συζήτηση της από 9-5-2013  αίτηση 

του Δήμου Ρόδου κατά του Γεωργίου 

Διακογεωργίου  για αναίρεση της με 

αριθ.  2142/2012 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  

-300,00 

3 Έργο 15-7331.0029 Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου -48.200,00 

4 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης και 

αποζημίωσης του  Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη  για την μετακίνηση 

του  στην Αθήνα στις 9-10-2016 έως 

και 1010-2016 και να παραστεί  στο 

Συμβούλιο Επικρατείας  για τη 

συζήτηση της 18/122011 και εμ 

αριθμό  κατάθεσης 9/2012 αίτησης 

-300,00 
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αναίρεσης κατά της Σεβαστής χήρας 

Νίκωνα Κοψιά και άλλων πέντε για 

αναίρεση της με αριθμό 1580/2010 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια 10-6615.0001.0001 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 
24.000,00 

2 Έργο 15-7331.0036 Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως 

Ρόδου 
59.900,00 

3 Λοιπές 

επιστροφές 
00-8261.0001 Λοιπές επιστροφές 60.000,00 

4 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής  της Κ.Μ. 939, ιδιοκτησίας του 

Ιερού Ναού Αποστόλου και Ευαγγελιστού 

Λουκά Σορωνής 

 

1.993,20  

5 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής  της Κ.Μ. 757, ιδιοκτησίας του 

Ιερού Ναού Αποστόλου και Ευαγγελιστού 

Λουκά Σορωνής 

44.749,32 

6 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής  της Κ.Μ. 897 , ιδιοκτησίας του 

Ιερού Ναού Αποστόλου και Ευαγγελιστού 

Λουκά Σορωνής 

14.489,20 

7 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής  της Κ.Μ. 699 , ιδιοκτησίας του 

Ιερού Ναού Αποστόλου και Ευαγγελιστού 

Λουκά Σορωνής 

26.420,00 

8 
Λοιπές 

αποδόσεις 
00-8224.0006 

Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων  υπέρ του 

Δημοσίου 
1.000,00 

9 Προμήθεια 70-7131.0006 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην 

Κοιλάδα των Πεταλουδών 

136.000,00 

10 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και  αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη στην Αθήνα στις 27-11-

2016 έως και 28-11-2016 για να παραστεί 

στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 

28/11/2016 για την συζήτηση της από 9-5-

2013  αίτηση του Δήμου Ρόδου κατά του 

Γεωργίου Διακογεωργίου  για αναίρεση 

της με αριθ.  2142/2012 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και β) της 

αριθ. Ε2522/2013 αίτησης του Γεωργίου 

Διακογεωργίου  κ.λ.π. κατά του Δήμου 

Ρόδου για αναίρεση της ίδιας παραπάνω 

απόφασης 

300,00 
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11 Προμήθεια 35-6632.0001 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 500,00 

12 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της Παρασκευοπούλου  

Άννας αρχιτέκτων μηχανικός προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης του 

Δήμου Ρόδου στην Αθήνα για την έγκριση 

της μελέτης ¨Ανάδειξης της παραλιακής 

ζώνης της Μεσαιωνικής Πόλης  από την 

Θαλασσινή Πύλη μέχρι την οδό 

Αυστραλίας ¨ (σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 

2/90959/27-10-2016  αίτημά της 

υπηρεσίας ) η ημερομηνία θα ορισθεί 

σύμφωνα με την σύγκληση του ΚΑΣ 

150,00 

13 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Μάγου Κυριάκου – 

Παντελεήμων  αρχιτέκτων μηχανικός 

μελετητής   Διεύθυνσης Μεσαιωνικής 

Πόλης του Δήμου Ρόδου στην Αθήνα για 

την έγκριση της μελέτης ¨Ανάδειξης της 

παραλιακής ζώνης της Μεσαιωνικής 

Πόλης  από την Θαλασσινή Πύλη μέχρι 

την οδό Αυστραλίας ¨ (σύμφωνα με το 

αριθ. πρωτ. 2/90959/27-10-2016  αίτημά 

της υπηρεσίας ) η ημερομηνία θα ορισθεί 

σύμφωνα με την σύγκληση του ΚΑΣ 

150,00 

14 
Τόκοι 

Δανείων 
00-6511.0005 

Τόκοι Δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων 
85.000,00 

15 Αποδοχές 15-6021.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου  
7.000,00 

16 Αποδοχές 30-6011.0001 
Αποδοχές μονίμων  υπαλλήλων  Τεχνικής 

Υπηρεσίας 
6.000,00 

17 Αποδοχές 30-6021.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 

Αορίστου χρόνου 
9.000,00 

18 Αποδοχές 35-6011.0001 
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων  υπηρεσίας 

πρασίνου 
10.000,00 

19 Αποδοχές 70-6021.0001 
Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών 

Δ/νσεων 
8.000,00 

20 Κρατήσεις 00-8224.0004 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ 5.000,00 

21 
Επιστροφή 

χρημάτων 
64-8262 

Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης  

κατανομής  χρηματοδότησης ΠΔΕ 
400.000,00 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 
                                                                 Απόφ. 434/2016  (Α.Δ.Α: ΩΟΞΛΩ1Ρ-ΟΩΥ) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου 

προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016.  

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου, με 

αρ. πρωτ.: 293416/04-11-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & 

πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/93416/04-11-2016, καθώς και 

την συμπληρωματική εισήγηση αυτής με αρ. πρωτ.: 2/94560/09-11-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του 

ετησίου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους  2016. 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής 

διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που 

αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων 

πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, 

εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της 

πίστωσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης 

πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες 

επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και 

επιχειρησιακού προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και 

έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων  

1.  Κ.Α. 0614  και τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και 

β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).» προϋπολογισμού δαπάνης  846.480 €, κατά  282.160 € 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. (Αναγγελία Πίστωσης 

Τ.Π.& Δανείων 108551/2-11-2016). Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. 00-6711.0001 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 15-7133.0003 και τίτλο «Ηλεκτρικές συσκευές» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά  

500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών, για το λόγο 

ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-6262.0008 και τίτλο «Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών, λόγω επικινδυνότητας από επερχόμενες βροχοπτώσεις. 

2. Κ.Α 30-6262.0009 και τίτλο «Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 

24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών, λόγω επικινδυνότητας από επερχόμενες βροχοπτώσεις. 

3. Κ.Α 30-6262.0010 και τίτλο «Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών, λόγω επικινδυνότητας από επερχόμενες βροχοπτώσεις. 

4. Κ.Α 30-7326.0073 και τίτλο «Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα της Δ.Κ. Αρχαγγέλου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 32.865 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για την προστασία του συγκεκριμένου χώρου θεωρείται 

απαραίτητη η περίφραξη του. 

5. Κ.Α 30-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου van» προϋπολογισμού δαπάνης 

30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. 

6. Κ.Α 10-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια Συσκευών Firewall για Eπέκταση Yφιστάμενου 

Συστήματος Ασφαλείας Δικτύων» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, για την προστασία 

του δικτύου από κακόβουλα λογισμικά. 

7. Κ.Α 70-6671.0006 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για το 2016» προϋπολογισμού δαπάνης 

25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα τoυ τμ. Τροχαίου Υλικού 

και Μηχανημάτων, λόγω των προκυπτουσών αναγκών.  

8. Κ.Α 70-6672.0010 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων για το 2016» 

προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

τoυ τμ. Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, λόγω των προκυπτουσών αναγκών. 

 

Αύξηση πιστώσεων  
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1. Κ.Α. 35-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 153.450 €, κατά  6.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού. Η αύξηση της πίστωσης του ανωτέρου Κ.Α. γίνεται προκειμένου να 

καλυφθούν οι δαπάνες της, για ολόκληρο το οικ. έτος 2016, που προέκυψαν λόγω της αλλαγής της 

νομοθεσίας στον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών. 

2. Κ.Α. 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων πράξης 

εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, κατά  100.000 €  με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

προκειμένου να αποζημιωθούν λόγω απαλλοτρίωσης, εμπλεκόμενες ιδιοκτησίες στην πράξη 

εφαρμογής Σορωνής. 

3. Κ.Α 00-6711.0001 και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» προϋπολογισμού  δαπάνης 846.480 

€, κατά 282.160 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 

4. Κ.Α. 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» 

προϋπολογισμού δαπάνης  25.000 €, κατά  5.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης για 

ολόκληρο το οικ. έτος 2016.   

5. Κ.Α. 10-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, κατά  3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης για 

ολόκληρο το οικ. έτος 2016.   

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7323.0090 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων 

πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 385.000 €, κατά 103.400 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών, για το λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  103.400 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7326.0071 και τίτλο «Αντιστήριξη πρανών στην Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 

7.200,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών για την αποφυγή κατολισθήσεων. 

2. Κ.Α 30-7326.0072 και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για το σωστό 

προσανατολισμό των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού μας. 

3. Κ.Α 30-7335.0006 και τίτλο «Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών Δημοτικού Φωτισμού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προκειμένου να αντικατασταθούν οι κατεστραμμένοι 

ιστοί Δημοτικού Φωτισμού. 

4. Κ.Α 30-7335.0007 και τίτλο «Τοποθέτηση και εγκατάσταση πινάκων (pilar) για δίκτυα 

ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προκειμένου να αντικατασταθούν οι 

κατεστραμμένοι πίνακες στα δίκτυα Δημοτικού Φωτισμού. 

5. Κ.Α 30-7336.0047 και τίτλο «Συντήρηση φράγματος των επτά πηγών» προϋπολογισμού δαπάνης 

7.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών, προκειμένου να καθαρισθεί το φράγμα. 

6. Κ.Α 30-7333.0088 και τίτλο «Συντήρηση οδού στην περιοχή Κούκη της Δ.Κ. Αρχαγγέλου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.600 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα της οδού 

προς την περιοχή Κούκη. 

7. Κ.Α 30-7335.0008 και τίτλο «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
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της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προκειμένου να συντηρηθούν ή να αντικατασταθούν τα 

υφιστάμενα φωτιστικά σώματα. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:   103.400  € 

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση των ζημιών 

που προκάλεσε η πυρκαγιά της 18ης Ιουνίου στις Δημοτικές Ενότητες Ν.Ρόδου & Αταβύρου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6474.0001 και τίτλο «Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων για τα πυροσβεστικά 

κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000 € 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α.  5129  και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 

γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.786.918 €, κατά 3.638.821,92 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α.  5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 

γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 111.468,90 €, κατά 111.468,90 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  3.750.290,82 € 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 6.076.435,08 €, κατά 

3.638.821,92 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 5.253.061,67 €, κατά 111.468,90 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  3.750.290,82 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.349.778,13 €  και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά  

319.265 €  και το τελικό αποθεματικό είναι   1.030.513,13 € 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 222.670.941,09 

ΕΞΟΔΑ 221.640.427,96 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.030.513,13 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου κ. Διακοσταματίου Σάββα, της αναπληρώτριας Δ/ντριας 

Οικονομικών Υπηρεσιών κας Κλαδογένη Ανθούλας  και της Δ/τριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης 

κας Κολεζάκη Μαρίας) 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  2/93416/4-11-2016 εισήγησης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, 

τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης.   

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6736.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 410.000,00 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα.  

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1.  Κ.Α. 0621.0001  και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β περιπτ.17 

του ν 3852/10)» προϋπολογισμού δαπάνης  11.879.055,00 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.000 € 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» προϋπολογισμού δαπάνης                 

60.000 €, κατά 1.000  €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, διότι αυξήθηκε ο αριθμός των δικαιούχων που εντάχθηκαν στο 

συγκεκριμένο επίδομα. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.000 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.349.778,13 €  και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/93416/4-11-2016 εισήγηση, μειώνεται κατά  329.265€  και το 

τελικό αποθεματικό είναι 1.020.513,13€ 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

 

ΕΣΟΔΑ 222.671.941,09 

 

ΕΞΟΔΑ 

                   

221.651.427,96 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

   1.020.513,13 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου κ. Διακοσταματίου Σάββα, της αναπληρώτριας Δ/ντριας 

Οικονομικών Υπηρεσιών κας Κλαδογένη Ανθούλας  και της Δ/τριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης 

κας Κολεζάκη Μαρίας) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/93416/04-11-2016 του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, καθώς και την με αρ. πρωτ.: 

2/94560/09-11-2016 συμπληρωματική εισήγηση. 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

      Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και 

του ετήσιου Προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2016,  

 

και, Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου και θα 

ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο 
                                                                 Απόφ. 435/2016  (Α.Δ.Α: 7Α0ΝΩ1Ρ-Ι0Τ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος 

δημοτικού Ακινήτου Επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΕΙΟ». 

 

(Εισήγηση τμήματος Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου) 

 

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

Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, δια της 

οποίας προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τη εκμίσθωση από το Δήμο Ρόδου ενός δημοτικού 

ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ», ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου 

επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ»  

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

2. Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου 

6. Τις διατάξεις του Ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας-Εμπορικές Μισθώσεις» 

7. Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους 

Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων» (ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

8. Την υπ’ αριθ. 3042/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ:66ΒΟΩ1Ρ-Ω0Θ) 

9. Την υπ’ αριθ. 3043/15-09-2014 απόφαση περί «Ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής» (ΑΔΑ: 7ΦΔΑΩ1Ρ-ΘΣΒ) 

10. Την υπ’ αριθ. 512/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ: 

6ΧΒΚΩ1Ρ-ΓΙΩ). 

11. Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα 

«Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου».   

12. Την υπ’ αριθ. 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχων». 
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13. Την υπ’ αριθ. 308/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων.  

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/159007/23-12-2013 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου.  

15. Το από Ιανουάριο 2016 θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα της Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού. 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 773/04-03-2016 απόφαση Κτίσματος Προϋφισταμένου του 1955 της 

Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης. 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 16/16464/08-03-2016 Τεχνική Έκθεση (Περιγραφή) του δημοτικού 

ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ», της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

18. Το θεωρημένο με αρ. πρωτ. 8068/20-04-2016 από τη Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ  φύλλο υπολογισμού της 

νέας αντικειμενικής αξίας του δημοτικού ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» που 

βρίσκεται στην περιοχή Ιξιά Ρόδου εντός της Κτηματολογικής Μερίδας 163 οικοδομών Ιξιάς 

επί της Λεωφ. Ηρακλειδών 1, Ιαλυσός. 

19. Την υπ’ αριθ. 28/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού με 

θέμα: «Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου ΙΑΛΥΣΙΟΝ επί της Λεωφ. 

Ηρακλειδών 1 στην Ιαλυσό» 

20. Την υπ’ αριθ. 322/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Την εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ»   

21. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/84424/07-10-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου περί καθορισμού κατώτατου ορίου 

μισθώματος. 

22. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 4401/25-10-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με 

θέμα: Προέγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης της Κ.Μ. 163 Οικοδομών Ιξιάς 

 

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή να: 

Εγκρίνει τους Όρους Διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου επονομαζόμενου 

«ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Δήμου Μουτάφη) 

 

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

για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ», κλήθηκαν από τον 

πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 
   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 την εισήγηση του τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & 

Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

 Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου 

 Τις διατάξεις του Ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας-Εμπορικές Μισθώσεις» 

 Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους 
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Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων» (ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

 Την υπ’ αριθ. 3042/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ:66ΒΟΩ1Ρ-Ω0Θ) 

 Την υπ’ αριθ. 3043/15-09-2014 απόφαση περί «Ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής» (ΑΔΑ: 7ΦΔΑΩ1Ρ-ΘΣΒ) 

 Την υπ’ αριθ. 512/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ: 

6ΧΒΚΩ1Ρ-ΓΙΩ). 

 Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα 

«Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου».   

 Την υπ’ αριθ. 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχων». 

 Την υπ’ αριθ. 308/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων.  

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/159007/23-12-2013 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου.  

 Το από Ιανουάριο 2016 θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα της Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού. 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 773/04-03-2016 απόφαση Κτίσματος Προϋφισταμένου του 1955 της 

Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης. 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 16/16464/08-03-2016 Τεχνική Έκθεση (Περιγραφή) του δημοτικού 

ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ», της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

 Το θεωρημένο με αρ. πρωτ. 8068/20-04-2016 από τη Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ  φύλλο υπολογισμού της 

νέας αντικειμενικής αξίας του δημοτικού ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» που 

βρίσκεται στην περιοχή Ιξιά Ρόδου εντός της Κτηματολογικής Μερίδας 163 οικοδομών Ιξιάς 

επί της Λεωφ. Ηρακλειδών 1, Ιαλυσός. 

 Την υπ’ αριθ. 28/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού με 

θέμα: « Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου ΙΑΛΥΣΙΟΝ επί της Λεωφ. 

Ηρακλειδών 1 στην Ιαλυσό» 

 Την υπ’ αριθ. 322/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Την εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ»   

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/84424/07-10-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου περί καθορισμού κατώτατου ορίου 

μισθώματος. 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 4401/25-10-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με 

θέμα: Προέγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης της Κ.Μ. 163 Οικοδομών Ιξιάς 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Ο κ. Κορωναίος Ιωάνης ψήφισε παρών) 

 

Α) εγκρίνει τους προτεινόμενους όρους διακήρυξης για τη για την εκμίσθωση  του Δημοτικού 

Ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ»,  

 

Β) καταρτίζει τους όρους διακήρυξης, βάσει των προτεινόμενων όρων, ως ακολούθως: 

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ   

ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 

 

Έχοντας υπόψη : 



16 

 

1. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας 

και των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

2. Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου 

6. Τις διατάξεις του Ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας-Εμπορικές Μισθώσεις» 

7. Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους 

Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων» (ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

8. Την υπ’ αριθ. 3042/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ:66ΒΟΩ1Ρ-Ω0Θ) 

9. Την υπ’ αριθ. 3043/15-09-2014 απόφαση περί «Ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής» (ΑΔΑ: 7ΦΔΑΩ1Ρ-ΘΣΒ) 

10. Την υπ’ αριθ. 512/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ: 

6ΧΒΚΩ1Ρ-ΓΙΩ). 

11. Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με 

θέμα «Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του 

Δήμου Ρόδου».   

12. Την υπ’ αριθ. 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχων». 

13. Την υπ’ αριθ. 308/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων.  

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/159007/23-12-2013 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου.  

15. Το από Ιανουάριο 2016 θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα της Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού. 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 773/04-03-2016 απόφαση Κτίσματος Προϋφισταμένου του 1955 της 

Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης. 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 16/16464/08-03-2016 Τεχνική Έκθεση (Περιγραφή) του δημοτικού 

ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ», της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

18. Το θεωρημένο με αρ. πρωτ. 8068/20-04-2016 από τη Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ  φύλλο υπολογισμού 

της νέας αντικειμενικής αξίας του δημοτικού ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» που 

βρίσκεται στην περιοχή Ιξιά Ρόδου εντός της Κτηματολογικής Μερίδας 163 οικοδομών 

Ιξιάς επί της Λεωφ. Ηρακλειδών 1, Ιαλυσός. 

19. Την υπ’ αριθ. 28/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού με 

θέμα: « Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου ΙΑΛΥΣΙΟΝ επί της 

Λεωφ. Ηρακλειδών 1 στην Ιαλυσό» 

20. Την υπ’ αριθ. 322/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Την εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ»   

21. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/84424/07-10-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου περί καθορισμού κατώτατου ορίου 

μισθώματος. 

22. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 4401/25-10-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με 

θέμα: Προέγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης της Κ.Μ. 163 Οικοδομών Ιξιάς 

 

 

Εισηγούμαστε να : 
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Διενεργηθεί  δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή,  με ανοικτές γραπτές προσφορές και στη συνέχεια με 

προφορικές για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Περιγραφή ακινήτου 

Το επονομαζόμενο «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» είναι το ακίνητο το οποίο βρίσκεται στην Ιξιά Ρόδου επί της 

Λεωφόρου Ηρακλειδών 1, επάνω στην παραλία και απέχει από την πόλη της Ρόδου 4 χλμ.   

 

Το ακίνητο έχει κτηματολογικά στοιχεία Μερίδα 163 Οικοδομών Ιξιάς Ρόδου συνολικού εμβαδού 

2.215 τ.μ., τόμος 1, φύλλο 167 και φάκελος 172 του Κτηματολογίου Ρόδου.  

Συνορεύει προς βορρά με την θάλασσα, προς ανατολάς με την οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας, 

προς νότο με την επαρχιακή οδό Λεωφόρου Ηρακλειδών και δυτικά με την Μερίδα Γαιών 138 Ιξιάς 

Ρόδου. 

 

Σύμφωνα με το από Ιανουάριο 2016 θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα της Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου και τα Σχέδια Κατόψεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, οι επιφάνειες του δημοτικού 

ακινήτου αναλύονται ως εξής:  

1. Υφιστάμενο κτίσμα: 592,00 τ.μ. 

2. Υφιστάμενο Πατάρι: 185,00 τ.μ. 

3. Ακάλυπτη επιφάνεια: 1.623,00 τ.μ. 

Συνολική επιφάνεια οικοπέδου: 2.215,00 τ.μ. 

Το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως. 

 

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου συντίθεται αμιγώς από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει σχεδιασθεί 

με βάση ένα συμμετρικό κάνναβο υποστυλωμάτων, κλιμακούμενης κατά το ύψος διατομής, όπου δε 

διαθέτει σταθερή διαδοκίδωση και πλάκα οροφής. Στο κτίριο τα υποστυλώματα του φέροντος 

οργανισμού διαθέτουν ορθογωνικές διατομές. Η επικάλυψη του κτιρίου έχει γίνει με λαμαρίνες 

τοποθετημένες σε μουρελάνες οι οποίες πατάνε πάνω σε ζευκτά κατασκευασμένα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

 

Το «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» έχει πρόσωπο στην επαρχιακή οδό και σε μήκος 64 μέτρων περίπου, όπου 

στερείται από διαμορφωμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ενώ με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΤΕ 4894/25-10-

2016 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει προεγκριθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση του ακινήτου. Η 

οριστική μελέτη, η αδειοδότηση και η κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

Η υψομετρική διαφορά της επαρχιακής οδού από τον διαμορφωμένο αύλειο χώρο του είναι στο -70 

εκ. περίπου.  

 

Η κατάσταση των Η/Μ εγκαταστάσεων είναι η αρχική υφιστάμενη, τροποποιημένη κάθε φορά με 

την αναγκαία κατάσταση, π.χ. η καλωδίωση της κουζίνας αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 

εξωτερική καλωδίωση (ΝΥΜ). 

 

Το ακίνητο είναι συνδεδεμένο με το αποχετευτικό σύστημα. Η ύδρευση πραγματοποιείται από το 

αστικό δίκτυο της πόλης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

Χρήσεις ακινήτου 

Ως χρήση του μισθίου ορίζεται αποκλειστικά αυτή της λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης 

παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ή επιχείρησης αναψυχής ή κέντρου διασκέδασης,  όπως 

όλοι οι παραπάνω ορισμοί απαντώνται στη σήμερα ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.    
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ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ρόδου στην Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την …………. του μήνα ……………………… 2016 

ημέρα…………………. με  ώρα έναρξης ………….  και ώρα λήξης ……….. ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι δημόσια, φανερή, πλειοδοτική, με ανοικτές γραπτές προσφορές και 

στη συνέχεια με προφορικές. Διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που 

αναφέρεται παρακάτω.  

Η ώρα έναρξης παραλαβής και ελέγχου των Φακέλων Προσφοράς ορίζεται η 11:00 π.μ. και η ώρα 

λήξης παραλαβής και ελέγχου Φακέλων Προσφοράς η  12:00 μ.μ. 

Φάκελοι Προσφοράς που κατατίθενται μετά την παρέλευση του παραπάνω ορισθέντος χρονικού 

διαστήματος, έστω και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, θεωρούνται ότι 

υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, δεν παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή και οι αντίστοιχοι 

συμμετέχοντες δε λαμβάνουν μέρος στην ακολουθούσα φανερή και πλειοδοτική δημοπρασία, 

γίνεται δε σχετική αναφορά στο Πρακτικό που θα συνταχθεί.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η κατάθεση των προφορικών προσφορών.  

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης, με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, 

η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 

οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την αρμόδια επιτροπή 

δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόμιμο 

πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

Τυχόν απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της παρούσας 

διακήρυξη, αναγράφεται στα πρακτικά. 

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή 

Διεξαγωγής Δημοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής 

Δημοπρασιών, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για την έγκριση των πρακτικών θα 

αποφασίσει στη συνέχεια το αρμόδιο, κατά το νόμο, όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

Το ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα δε δύναται να είναι μικρότερο από 3.600,00 Ευρώ, 

πλέον (α) ποσοστού 2% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων του καταστήματος, με ελάχιστο 

σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 500.000,00 Ευρώ και (β) του  

συνόλου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του αθροίσματος του ως άνω μισθώματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

Εγγυητής 

Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που θα προσυπογράψει, μαζί με τον προσφέροντα, μετά το πέρας της δημοπρασίας 

τα πρακτικά αυτής και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την 

πιστή εκπλήρωση των όρων της υπογραφησόμενης σύμβασης, ενεχόμενος ως πρωτοφειλέτης και 

παραιτούμενος από το δικαίωμα της διζήσεως και της διαιρέσεως. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η 

έγγραφη δήλωση του εγγυητή περί της αποδοχής των όρων της παρούσας διακήρυξης. Το αξιόχρεο 

του εγγυητή κρίνεται με δίκαιη κρίση της Επιτροπής Δημοπρασίας, η οποία μπορεί για τον σκοπό 

αυτό να ζητά από τον προτεινόμενο εγγυητή την προσκόμιση όποιου αποδεικτικού μέσου κρίνει 

απαραίτητο. Μέχρι την κρίση της επιτροπής περί του αξιόχρεου του εγγυητή η κατακύρωση του 

διαγωνισμού τελεί υπό αναβλητική αίρεση. Εφόσον η επιτροπή κρίνει ότι ο εγγυητής δεν είναι 
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αξιόχρεος, δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, είτε να ακυρώσει την προσφορά του πλειοδότη 

και να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο πλειοδότη, ακολουθώντας 

και γι’ αυτόν την ίδια ως άνω διαδικασία, είτε να ζητήσει από τον αρχικό πλειοδότη να υποδείξει, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας που θα του τάξει, άλλον αξιόχρεο εγγυητή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

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

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

αρμοδιότητα.  

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που 

ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή 

εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη 

και υπογραφή της σύμβασης, αντικαθιστώντας την εγγύηση συμμετοχής με άλλη σύμφωνα με το άρθρο -

11- της παρούσης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική 

παρέμβαση και ο Δήμος αποκτά το δικαίωμα άσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων του που 

απορρέουν από τη σύμβαση. 

Εφόσον ο πλειοδότης ή ο εγγυητής δεν προσέλθουν ή εφόσον η εγγύηση δεν καταβληθεί εγκαίρως, η 

Επιτροπή Δημοπρασίας δύναται είτε να ενεργήσει αναπλειστηριασμό σε βάρος τους, ενεχομένων 

αμφοτέρων αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την επί τω έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας από αυτήν που προηγήθηκε, είτε να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού στον 

αμέσως επόμενο πλειοδότη. Και στην περίπτωση αυτή ενέχονται τόσο ο αρχικός πλειοδότης όσο και ο 

εγγυητής του αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την επί τω έλαττον διαφορά του επιτευχθέντος 

μισθώματος.   

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

Διάρκεια εκμίσθωσης – αναπροσαρμογή μισθώματος 

Η διάρκεια της σκοπούμενης μίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής (12 έτη), αρχής γενομένης από την 

κατάρτισή της, με δυνατότητα παράτασης της για έξι (6) ακόμη έτη με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ρόδου. Για την παράταση απαιτείται αίτηση του μισθωτή τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη 

λήξη της ως άνω δωδεκαετούς διάρκειας της μίσθωσης. 

Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, ως 

προς τη βάση του σταθερού ποσού, θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του εκάστοτε καταβαλλομένου 

μισθώματος, πάντοτε όμως θα είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσοστό αύξησης του τιμάριθμου της 

προηγούμενης ετήσιας περιόδου, πλέον 1%, εκτός αν αυτό είναι χαμηλότερο του 3%, οπότε θα ισχύει το 

τελευταίο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

Καταβολή  μισθώματος 

Το μίσθωμα και το τέλος χαρτοσήμου θα κατατίθεται εντός  του  πρώτου  δεκαημέρου (10ημέρου)  κάθε  

μήνα  στο  Ταμείο  Εισπράξεως  του  Δήμου  Ρόδου, από  όπου  θα  παραλαμβάνει  σχετική  έγγραφη  

απόδειξη, η  οποία  θα  αποτελεί  και  το  μόνο  αποδεικτικό  μέσο  πληρωμής  του  εκάστοτε  

μισθώματος ενώ το ποσοστό 2% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων του καταστήματος, με 

ελάχιστο σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 500.000,00 Ευρώ θα 

καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. 

Ο μισθωτής δεν θα δύναται να συμψηφίσει οφειλόμενα μισθώματα με τυχόν απαιτήσεις που έχει έναντι 

του εκμισθωτή από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και αν αυτές απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

Εγγυητικές Επιστολές 

Η εγγύηση εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 

δέκα τοις εκατόν (10%) επί του ελάχιστου ετησίου μισθώματος που θεσπίζεται με την παρούσα, 

δηλαδή ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (4.320,00 €), η οποία μετά τη λήξη της 

δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη. Η εγγύηση 

συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. Στην εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΛΥΣΙΟΝ». Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο 

προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 

πληροφορίες, δεν καταβάλει εγκαίρως την προβλεπόμενη από το παρόν χρηματική εγγύηση για την 

πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή αυτής. Η 

εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την καταβολή της προβλεπόμενης από την 

παρούσα χρηματικής εγγύησης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη 

λήξη ισχύος αυτής.  

 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν (1) την ημερομηνία έκδοσης, (2) τον εκδότη, (3) την αποδέκτη, (4) τον 

αριθμό της εγγύησης, (5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, (6) τα στοιχεία του αναδόχου και (7) τη 

σχετική διακήρυξη. Η εγγύηση παρέχεται έγκυρα, εφόσον ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως. Για την κατάπτωση των εγγυήσεων του παρόντος άρθρου δεν 

απαιτείται η προηγούμενη έκδοση δικαστικής απόφασης.  

 

Προς εξασφάλιση της πιστής τήρησης όλων των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί, ο μισθωτής 

υποχρεούται να καταβάλει, έως την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, πέραν της εγγυητικής 

επιστολής του άρθρου 14, επιπλέον εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το ½ του ετησίου 

μισθώματος. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά παρέλευσης του ισχύοντος 

χρόνου παραγραφής για τυχόν αξιώσεις του εκμισθωτή έναντι αυτού, που αφορούν σε αποζημίωση 

εξαιτίας μεταβολών ή φθορών στο μίσθιο. Απαγορεύεται ρητά ο συμψηφισμός της εγγύησης με 

οποιαδήποτε άλλη ανταπαίτηση του μισθωτή κατά του εκμισθωτή από οποιαδήποτε αιτία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
o
  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισµό - Εκπροσώπηση 

Στην παρούσα δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν είτε μεμονωμένοι ιδιωτικοί οικονομικοί 

φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), προερχόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) είτε συμπράξεις (λ.χ. ενώσεων-κοινοπραξιών) αυτών, σε 

οιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό, οι οποίες δεν υποχρεούνται κατά την διενέργεια της 

δημοπρασίας να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. 

Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όλοι όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το Δήμο Ρόδου ή το 

Ελληνικό Δημόσιο για  χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών προ της δημοσίευσης της 

παρούσας διακήρυξης ή οφείλουν στο Δήμο Ρόδου, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας 

οιασδήποτε νομικής μορφής στην οποία κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

1. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα), 

2. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα), 

3. Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), 

4. Συνεταιρισμοί, 

5. Ενώσεις (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  

οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)  

Οι ενώσεις (ή Kοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις: 

1. Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

μέλους στο κοινό σχήμα, καθώς και το ειδικό μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου με το 

οποίο θα ασχοληθεί κάθε μέλος στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης. 
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2. Ότι όλα τα μέλη της ένωσης (ή Kοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης 

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

Για τις ενώσεις (ή Κοινοπραξίες) που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό απαιτείται η προηγούμενη 

απόκτηση νομικής προσωπικότητας  προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Ειδικά ως προς τις 

κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία απαιτείται η 

προηγούμενη απόκτηση νομικής προσωπικότητας  Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι προϋποθέσεις 

που ορίζονται άρθρο 13, παράγραφος 4,5 και 10 της διακήρυξης να συντρέχουν σε όλα τα μέλη της 

κοινοπραξίας, οι δε προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13, παράγραφος 6, 7 και στο άρθρο 11 

της διακήρυξης είναι ωστόσο δυνατόν να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός ή και περισσοτέρων μελών 

της κοινοπραξίας, καθόσον αποτελεί εννοιολογικό στοιχείο των κοινοπρακτικών συμβάσεων η 

συγκέντρωση πόρων και υλικών μέσων για τη σύναψη και εκτέλεση συγκεκριμένης σύνθετης ή 

απλής συναλλαγής με τρίτο. Ως εκ τούτου είναι δυνατή η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ή 

οικονομικών στοιχείων από ένα ή και περισσότερα μέλη της κοινοπραξίας υπέρ αυτής, με ρητή 

αναφορά ότι προορίζεται για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό, όπως επίσης και η υποβολή 

βεβαίωσης επιμελητηριακής αρχής από άλλο μέλος της ομοίως για τον ίδιο σκοπό. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από 

μία προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή ως μέλη Συνεταιρισμών, 

Ενώσεων ή Kοινοπραξιών σε παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο 

αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης (ή Κοινοπραξίας) πρέπει 

να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο της Ελλάδας ή σε αντίστοιχο φορέα της χώρας 

εγκατάστασής του. 

Στη δημοπρασία οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό τους. 

 Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 

εφοδιασμένο με πρακτικό στο οποίο εκτός από την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 

αναφέρεται και το πλήρες ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, καθώς και επίσημα αποσπάσματα 

πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το νομότυπο της συγκρότησης και 

λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το Δ.Σ. 

 Οι ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο εξουσιοδοτούν με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας.  

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκπροσώπηση στη δημοπρασία περισσοτέρων από μίας εταιρίας ή 

Κοινοπραξίας από κοινό εκπρόσωπο, ούτε η ταυτόχρονη προσωπική συμμετοχή και εκπροσώπηση 

εταιρίας ή κοινοπραξίας ή συμμετοχή στο Δ.Σ. Α.Ε. ή να είναι διαχειριστής ή του ομόρρυθμου 

εταίρου συμμετέχουσας εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Η γλώσσα υποβολής της προσφοράς και της εκτέλεσης της Σύμβασης, καθώς και όλων των 

πιστοποιητικών και εγγράφων που θα πρέπει να υποβληθούν, είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που 

τα εν λόγω έγγραφα έχουν συνταχτεί σε άλλη, πλην της ελληνικής, επίσημη γλώσσα θα 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, επικυρωμένη από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου 

Εξωτερικών. Σε περίπτωση που αυτά έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή Δημόσια Αρχή, πρέπει να φέρουν 

την σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE), εάν προέρχονται από Αρχή χώρας 

συμβεβλημένης στην Σύμβαση της Χάγης, ή θεώρηση από την ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας 

προέλευσης του εγγράφου ή από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα, σε κάθε δε 

περίπτωση να συνοδεύονται από νομίμως επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής στη δημοπρασία με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. 

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο. 



22 

 

2. Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος :  

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή.  

Προκειμένου περί εταιριών το αρχικό καταστατικό και κάθε τροποποίηση αυτού µε τα αντίστοιχα 

Φ.Ε.Κ και πιστοποιητικό περί μη λύσης τους.  

Σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασµα πρακτικών του ∆.Σ. της µε το οποίο 

αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να 

υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης 

αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την παρούσα 

διακήρυξη.  

3. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο -11- της παρούσης διακήρυξης.   

4. Βεβαίωση της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου του 

συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου και του εγγυητή του. 

5. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος καθώς και του 

εγγυητή, όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του.  

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, οι βεβαιώσεις 4 & 5 απαιτείται να εξασφαλίζουν τη μη 

ύπαρξη οφειλής και για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για 

ημεδαπά νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει: ι) τους 

Ομόρρυθμους Εταίρους και Διαχειριστές, ή τους αστικούς εταίρους αν υπάρχουν, των Ο.Ε. και 

Ε.Ε., ιι) τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και ιιι) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο, των Α.Ε., ιv) όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας. 

6. Αντίγραφα ισολογισμών επί νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών, ή εκκαθαριστικών της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχης αρχής του εξωτερικού ή εντύπων Ε3 δηλώσεων εισοδήματος ή 

αντίστοιχων φορολογικών εντύπων του εξωτερικού επί φυσικών προσώπων, από τα οποία θα 

προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών / ακαθαρίστων εσόδων των τελευταίων τριών (3) 

ετών του συμμετέχοντος είναι ανώτερης αξίας από 1.000.000,00 Ευρώ. 

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό 

και η άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του. 

8. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

συμμετέχων και ο εγγυητής δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος και του εγγυητή του, στην οποία θα 

αναγράφεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων που πρόκειται να 

εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι τα στοιχεία που 

προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

10. Προκειμένου περί εταιρειών, επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού, με όλες τις τυχόν 

τροποποιήσεις του, καθώς και πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση πιστωτών. Οι Α.Ε. υποχρεούνται να καταθέσουν επιπλέον και 

πρακτικό ορισμού του Δ.Σ. τους.  

11. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αλλιώς θεωρείται 

ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στην χώρα εγκατάστασης, δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις του παρόντος Άρθρου, δύναται 

να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους 

της Ε.Ε. Σε κράτη – μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί 

από υπεύθυνη δήλωση. Η γνησιότητα της ένορκης δηλώσεως ή της υπευθύνου δηλώσεως 

αποδεικνύεται από πιστοποιητικό συμβολαιογράφου ή αρμόδιας αρχής. 

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.  
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Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του πλειοδότη παρακρατούνται οριστικά από την επιτροπή του 

διαγωνισμού των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται σε αυτούς τουλάχιστον ενενήντα (90) 

ημέρες μετά την διενέργεια του διαγωνισμού, χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου 

λογίζεται ότι οι υποβληθείσες προσφορές εξακολουθούν και ισχύουν.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν 

γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση αυτού με όλες 

τις αγωγές, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, έχοντας υπόψη την ευθύνη απέναντι στο Δήμο για 

κάθε έστω και από ελαφρά αμέλεια, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων του. Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί 

στο Δήμο με έγγραφό του, κάθε προσβολή δικαιωμάτων αυτού και κάθε σχετική δίκη στην οποία ο 

Δήμος οφείλει να παρέμβει. 

Ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο κάθε τυχόν κατάθεση κατ’ αυτού αγωγής πτώχευσης ή 

έκδοσης δικαστικής απόφασης, σχέση έχουσα με τη μίσθωση και την επαγγελματική δραστηριότητα σ’ 

αυτή. 

Ο μισθωτής θα βαρύνεται αποκλειστικά με τις κάθε είδους  δαπάνες χρήσης του μισθίου ήδη από την 

υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται δε να καταρτίσει όλες τις απαιτούμενες προς τούτο συμβάσεις με 

τους οργανισμούς κοινής ωφελείας επ’ ονόματι και για λογαριασμό του (δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, 

ύδατος, αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη).  

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο και όλες τις εν γένει εγκαταστάσεις αυτού σε καλή 

κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από κάθε φθορά, χειροτέρευση, κατάρρευση ή καταπάτηση. 

Επιπρόσθετα ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο και τον περιβάλλοντα αυτού χώρο καθαρό και 

ευπρεπισμένο και γενικά να ποιεί καλή χρήση του μισθίου, ώστε να μη θίγεται η ησυχία, η δημόσια υγεία 

και η ασφάλεια. Ειδικότερα, ως καλή χρήση του μισθίου θεωρείται όχι μόνο αυτή που δεν προκαλεί 

χειροτέρευση ή κατάρρευση του μισθίου αλλά κυρίως αυτή που γίνεται σύμφωνα (α) με τους εκάστοτε 

ισχύοντες κανόνες της υγειονομικής νομοθεσίας για τους όρους λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ή των λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων για καταστήματα ή εκμεταλλεύσεις άλλου είδους, 

(β) των αστυνομικών διατάξεων περί ευταξίας και ευκοσμίας και επιπλέον των διατάξεων περί σεβασμού 

(γ) της κοινής ησυχίας, (δ) της αγορανομίας, (ε) της προστασίας του περιβάλλοντος (στ) της 

πολεοδομίας, (ζ) της αρχαιολογίας και τέλος (η) περί αιγιαλού και παραλίας.    

Ο μισθωτής δύναται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει σε επισκευές του μισθίου με 

σκοπό την δική του αποκλειστικά εξυπηρέτηση, οι οποίες ωστόσο δεν επιτρέπεται να θίγουν σε καμία 

περίπτωση τον φέροντα οργανισμό και την εξωτερική τοιχοποιία του μισθίου. Σε κάθε περίπτωση 

εκτέλεσης επιτρεπόμενων από το παρόν εργασιών επισκευής ή μεταρρύθμισης του μισθίου ο μισθωτής 

θα εκδίδει επ’ ονόματί του κάθε προς τούτο απαιτούμενη άδεια. Κάθε διαρρύθμιση ή μεταρρύθμιση του 

μισθίου θα παραμείνει μετά τη λήξη της μίσθωσης προς όφελος του εκμισθωτή, δίχως ο μισθωτής να 

δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση γι’ αυτή.  

Λαμβανομένης υπ’ όψη της ανάγκης διενέργειας εργασιών αποκατάστασης και ανακαίνισης του μισθίου 

ο εκμισθωτής καθόρισε μειωμένη τιμή ελάχιστου μισθώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 8 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 

4277/2014 και ισχύει. Εξ αυτού του λόγου επιβάλλεται στον μισθωτή η υποχρέωση να διενεργήσει, με 

δικά του έξοδα και δαπάνες, εντός ενός έτους από την παράδοση του μισθίου, εργασίες αποκατάστασης 

και ανακαίνισης του μισθίου ελάχιστου ύψους 450.000 ευρώ, οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να 

αφορούν σε (α) στατική ενίσχυση του κτιρίου, (β) αποκατάσταση φθορών των οικοδομικών στοιχείων 

του κτιρίου, (γ) αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, (δ) 

προσαρμογή των διαρρυθμίσεων του κτιρίου στη νέα λειτουργία βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας και 

(δ) προσαρμογή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου στη νέα επιδιωκόμενη 

λειτουργία βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων του 

μισθωτή θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου.  

Προς εξασφάλιση τήρησης της υποχρέωσης του παρόντος εδαφίου ο μισθωτής υποχρεούται εντός μηνός 

από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης να καταθέσει εγγυητική επιστολή, ύψους 

450.000,00 Ευρώ, ελάχιστης υπολειπόμενης διάρκειας ενός έτους, με την οποία θα δηλώνεται ότι το 

ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Ρόδου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
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καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση  ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση αυτού και δίχως να απαιτείται η 

προηγούμενη έκδοση δικαστικής απόφασης. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον μισθωτή 

μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

παρόντος εδαφίου. Σε περίπτωση που ο μισθωτής, δεν εκτελέσει τις προβλεπόμενες εργασίες μέχρι του 

ποσού των 450.000 ευρώ, πέραν των λοιπών δικαιωμάτων του εκμισθωτή για καταγγελία της σύμβασης 

και αναζήτηση κάθε άλλης ζημίας, η εγγυητική επιστολή θα εκπίπτει για το ποσό κατά το οποίο οι 

εκτελεσθείσες εργασίες υπολείπονται των 450.000,00 Ευρώ.  

Για την εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου καθώς και για την εκτέλεση κάθε άλλης 

εργασίας αποκατάστασης, συντήρησης, ανακαίνισης ή διαμόρφωσης του μισθίου σε κάθε στάδιο της 

μίσθωσης, καθώς και για τη λήψη κάθε άλλης άδειας που απαιτείται για την απρόσκοπτη χρήση του 

μισθίου κατά τον προορισμό του, ο Δήμος Ρόδου δηλώνει ότι θα παράσχει την άμεση σύμπραξή του, 

οποτεδήποτε του ζητηθεί. 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ασφαλισμένο το μίσθιο κατά 

κάθε κινδύνου κατάρρευσης ή χειροτέρευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδιαιτέρως αυτών του σεισμού, της 

πλημμύρας και της πυρκαγιάς. Το ποσό για το οποίο θα γίνει η ασφάλιση ορίζεται ήδη δια της παρούσας 

σε 620.000 Ευρώ. Σε κάθε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ο Δήμος Ρόδου θα 

δικαιούται να προβεί στην είσπραξη του ποσού της ασφάλισης και για τον λόγο αυτό ο μισθωτής θα 

παράσχει σ’ αυτόν, δια του ιδιωτικού συμφωνητικού που θα συναφθεί, την ανέκκλητη εντολή και 

πληρεξουσιότητα για την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού από την εν λόγω αιτία και από οποιονδήποτε 

τρίτο υπόχρεο, προς καταβολή της τυχόν αποζημίωσης, η οποία θα διατεθεί προς αποκατάσταση των 

ζημιών, από την επέλευση των παραπάνω κινδύνων. Ο μισθωτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, να παραδώσει στον Δήμο Ρόδου το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο μαζί με τη σχετική απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. 

Επιπρόσθετα ο μισθωτής υποχρεούται έναν μήνα πριν τη λήξη του προηγουμένου ασφαλιστήριου 

συμβολαίου, να παραδίδει στον Δήμο Ρόδου αντίγραφο του συμβολαίου ανανέωσης της σύμβασης με τη 

σχετική απόδειξη πληρωμής. Κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 

ενός έτους. 

Ο μισθωτής υποχρεούται για την έκδοση όλων των κατά τους προβλεπόμενους Νόμους αδειοδοτήσεων ή 

εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και 

Υγειονομικές και λοιπές διατάξεις που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης που θα 

ασκηθεί στο μίσθιο.  

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης επιβληθεί τυχόν φόρος ή τέλος επί των μισθωμάτων θα 

βαρύνει τον μισθωτή. 

Ο μισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, το μίσθιο 

είκοσι (20) ημέρες ετησίως για την ανάγκη διεξαγωγής πολιτιστικών ή άλλου είδους ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων που θα διοργανώνει ο εκμισθωτής. Η εν λόγω παραχώρηση θα περιλαμβάνει το δικαίωμα 

του εκμισθωτή να ποιεί αποκλειστική χρήση όλων ή μέρους των εγκαταστάσεων του μισθίου, 

περιλαμβανομένων και των κινητών πραγμάτων που βρίσκονται σ’ αυτό. Οι ημέρες παραχώρησης 

επιλέγονται αποκλειστικά από τον εκμισθωτή, μπορούν να συμπίπτουν με οποιαδήποτε ημέρα του έτους, 

και γνωστοποιούνται εγγράφως στον μισθωτή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν.    

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας γύρω από το μίσθιο, όπως και για τη 

διαφύλαξη της περιουσίας του Δήμου. 

 

Ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται στην απόδοση προς τον μισθωτή τυχόν αναγκαίων ή επωφελών δαπανών 

από καμία αιτία. 

Ο εκμισθωτής θα δικαιούται να επιθεωρεί το μίσθιο δύο φορές ετησίως σε κατάλληλη ημέρα και ώρα και 

έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση με τον μισθωτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 

Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, απροφάσιστα και χωρίς άλλη προειδοποίηση ή 

όχληση, να εκκενώσει και παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο στον εκμισθωτή.  

Η χρήση του μισθίου ακινήτου που ενδεχομένως γίνει από  τον μισθωτή και μετά τη λήξη της μίσθωσης 

δεν λογίζεται ως ανανέωση ή σιωπηρή αναµίσθωση ή παράταση της διάρκειας της μίσθωσης.  
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ΑΡΘΡΟ 16
ο
 

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική υπεκμίσθωση, ή υπομίσθωση ή  συστέγαση ή παραχώρηση της 

χρήσεως του μισθίου σε οιονδήποτε τρίτο, με  οποιαδήποτε μορφή, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, καθώς 

και η σύσταση οιασδήποτε μορφής εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 

Ευθύνη Δήμου 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου της οποίας έλαβε 

γνώση, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης για 

οποιοδήποτε λόγο. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο, ουδεμία αποζημίωση οφείλεται στους 

διαγωνισθέντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου του Δήμου Ρόδου στην 

Πλατεία Ελευθερίας 1 στην πόλη της Ρόδου και του Δημοτικού καταστήματος Ιαλυσού τουλάχιστον 

δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας.  

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες, σε μία 

εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα και σε μία εφημερίδα των Αθηνών.  

Τέλος, η διακήρυξη και περίληψη αυτής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο 

Διαύγεια.  

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 

Επανάληψη δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατά την διάρκεια αυτής πλειοδότης.  

 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:  

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την 

αρμόδια Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη 

διενέργεια της δημοπρασίας. 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης καθώς επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον 

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

αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

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

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

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης 

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

της διενέργειας της δημοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
 

Γενικές διάταξεις 

Οι ενδιαφερόμενοι ευθύνονται αποκλειστικά για την έρευνα της νομικής και πραγματικής 

κατάστασης και γενικά της καταλληλότητας του μισθίου για το είδος της χρήσης, για την οποία το 

προορίζουν, καθώς και για το περιεχόμενο και το κόστος κάθε εργασίας αποκατάστασης και 

διαμόρφωσης του μισθίου. Προς τούτο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενεργήσει επιτόπιο έλεγχο 

των εγκαταστάσεων του μισθίου με μηχανικούς και λοιπούς εμπειρογνώμονες της επιλογής του. Για 

τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου χορηγείται άδεια από το Τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου του Δήμου Ρόδου, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου 

που υποβάλλεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό από ενδιαφερόμενο, ο 

οποίος έκανε χρήση του ανωτέρω δικαιώματος επιτόπιου ελέγχου ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη 

παραλαβή του μισθίου εν γνώσει ύπαρξης κάθε τυχόν πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης κάθε 

τυχόν συμφωνημένης ιδιότητας αυτού. Η δε παράλειψη χρήσης του ανωτέρω δικαιώματος από 
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συμμετέχοντα στον διαγωνισμό ισοδυναμεί με άγνοια από βαριά αμέλεια τυχόν πραγματικών 

ελαττωμάτων και συμφωνημένων ιδιοτήτων του μισθίου.  

Όλοι οι όροι της συναφθεισόμενης σύμβασης συμφωνούνται ως ουσιώδεις και η παράβαση 

οποιουδήποτε αποτελεί από αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας υπέρ του αναίτιου μέρους. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση όρων της συναφθεισόμενης σύμβασης οφείλει να γίνεται εγγράφως. 

Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα απορρέει από τη συναφθεισόμενη 

σύμβαση θα είναι τα δικαστήρια της Ρόδου. 

Εφόσον ελλείπει ειδική πρόβλεψη στην παρούσα ισχύουν συμπληρωματικά οι εκάστοτε ισχύουσες 

κείμενες διατάξεις. 

 

Σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης θα γίνεται κάθε κοινοποίηση προς τον μισθωτή στο μίσθιο, έστω 

και αν αυτός αποχωρήσει από αυτό, εκτός εάν γνωστοποιήσει εγγράφως την αποχώρησή του και τη 

νέα διεύθυνσή του στον Δήμο.  

    

ΑΡΘΡΟ 21
ο
 

Πληροφορίες  ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Αξιοποίησης – 

Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου που βρίσκεται  Ν. Αγορά 28, 1
ος

 όροφος, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 - 14:00. Τηλ. επικοινωνίας  2241024008, κ. Σαραντώνη Κική, κα. 

Μανουρά Έλενα. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την 

προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας, ενώ θα βρίσκεται αναρτημένη και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο Διαύγεια. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο 
                                                                 Απόφ. 436/2016  (Α.Δ.Α: ΩΛΦΖΩ1Ρ-Τ5Β) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την «προμήθεια εκτυπώσεων - εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων Δ.Ε. Ρόδου έτους 

2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00€ 

 

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

2/92482/2-11-2016) 

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

Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/92482/02.11.2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου, πρόχειρου, μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπώσεων –εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων ΔΕ Ρόδου του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. (κωδ. 

10/6615.0001.0001), ως κάτωθι: 

  

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2016 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη 

διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας εκτυπώσεων-εκδόσεων 

και βιβλιοδετήσεων δε Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 10/6615.0001.0001)». 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

 Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/92482/02-11-2016 του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  
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 Τα άρθρα 58 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του έτους 2016 στον κωδικό 10/6615.0001.0001, σαν «προμήθεια 

εκτυπώσεων-εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 Την απόφαση 84/2016 του ΔΣ για την έγκριση της προμήθειας και της διαδικασίας. 

 Την απόφαση 1758/2016 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

      Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής Πρόχειρου, Δημόσιου, 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εκτυπώσεων – Εκδόσεων και Βιβλιοδετήσεων ΔΕ 

Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2016», προϋπολογιζόμενης αξίας 24.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ως 

κατωτέρω: 

 

1. Διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής 

(χαμηλότερη τιμή)  σε ευρώ, για «την προμήθεια εκτυπώσεων-εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων δε Ρόδου 

του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.10/6615.0001.0001)», προϋπολογιζόμενης αξίας 24.000 ευρώ με 

ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  

 

2. Όροι διαγωνισμού: 

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

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

κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

 

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

 Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

 Συνεταιρισμοί 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη 

προσφορά, με αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται 

επί ποινή αποκλεισμού, επίσης, από:  

 Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι εφόσον αναδειχθεί μειοδότης, θα 

προσκομίσει εντός δέκα(10) ημερολογιακών ημερών στην επιτροπή του διαγωνισμού όλα 

τα πρωτότυπα ή νόμιμα αντίγραφα από τα κάτωθι έγγραφα: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο και με 

ισχύ για το έτος 2016, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.  

2. 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. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν εμπίπτει σε καμία 

περίπτωση που αναφέρεται στα άρθρα 73,74 του Ν. 4412/2016. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  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. 
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6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί στα 

άρθρα 75,76 και 77 του Ν. 4412/2016. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει 

να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με αποκλειστικά δικά του 

έξοδα για ολόκληρη την ποσότητα ή και για επιμέρους παραγγελίες μέχρι να 

συμπληρωθεί αυτή.  
 

Τα ανωτέρω μπορεί να δηλώνονται σε μία ή σε περισσότερες υπεύθυνες δηλώσεις. Αν ο 

προσωρινός ανάδοχος δεν πράξει όλα τα ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις 

συνέπειες που αναφέρει ο Ν. 4412/2016. Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

στη μελέτη του διαγωνισμού.  

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

προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/12/2017. Επίσης, και η ισχύς της 

προσφοράς θα έχει λήξη στις 31/12/2017. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις 

προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από 

την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη προμηθευτή η 

οποία θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την ημέρα της υπογραφής της. Η οικονομική προσφορά θα 

είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word, σε πίνακα όμοιου με αυτού της μελέτης του διαγωνισμού, θα 

δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ρητά 

αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη 

προσφορά. 

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

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

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

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

την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

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

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

fax, e-mail, κτλ). 

 

Οι ως άνω ενδείξεις θα αναφέρονται και στους εσωτερικούς φακέλους. 

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

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

ποινή αποκλεισμού: 

     Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι τοποθετημένη εντός του φακέλου του διαγωνισμού, 

ελεύθερη (χωρίς να είναι κλειστή σε κάποιο άλλο εσωτερικό φάκελο). 

     Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό 

φάκελο, με τίτλο «οικονομική προσφορά». 

     Οι τεχνικές προδιαγραφές, με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων υλικών, συνοδευόμενες 

από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει καθαρά η κάλυψη των 

προδιαγραφών που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού, κλειστές σε εσωτερικό 

φάκελο με αντίγραφο, με τίτλο «τεχνική προσφορά».  

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

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

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

πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων 

κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε πίνακες ίδιους με αυτούς που περιλαμβάνονται στη μελέτη 

του διαγωνισμού. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των 

προκηρυχθέντων υλικών, όρος που θα περιληφθεί και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα 

περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες.  
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2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2017. Η κατακύρωση 

της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την 

επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί 

στη μελέτη του διαγωνισμού. 

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για όλη την ποσότητα του 

διαγωνισμού, αλλά και για μέρος αυτής(για μία ομάδα-πίνακα).  Αν όμως έστω και ένα προϊόν 

της ομάδας-πίνακα δεν υπάρχει στην προσφορά τους, τούτη δεν θα γίνει αποδεκτή.  

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

του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η 

εξέταση των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος της 

κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις 

οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax ή email με απόδειξη. 

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας, ισχύουν όλες οι ποινικές ρήτρες που ορίζει ο 

νόμος 4412/2016. 

Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το 

μειοδότη προμηθευτή, ανεξάρτητα αν θα την προμηθευτεί ο Δήμος με μία (1) ή περισσότερες 

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

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών. Το 

παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 

παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

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

 σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

85100, Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των 

προσφορών και ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την 

Υπηρεσία).  

 ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και 

την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-

5, Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

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

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

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

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε 

αυτόν. Τέλος, η εξέταση των φακέλων των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος 

της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις 

οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax ή email με απόδειξη. 

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

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

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

δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, περί δημοσίων συμβάσεων.  

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών 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 υλικών (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 Ν.4412/2016. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «εκτυπώσεων-εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων 

δε Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 10-6615.0001.0001)». 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο συνοπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του 

άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 24.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2016 στον κωδικό 10-

6615.0001.0001. 

                 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «εκτυπώσεων-εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων της δε 

Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 10-6615.0001.0001)». 

 

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

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

β) του Ν. 2286/95 

γ) το Ν.4412/2016 

δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό 

με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

 

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

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

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

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

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

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

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 

5% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2017. 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 προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και 

συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

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

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2016.  
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Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

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

τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  

βαρύνει το  Δήμο. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής. 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 - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για 

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

είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

                    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ 

 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών  

Νο 10-12 με σπιράλ μέχρι 50 

φύλλα 

τεμ 600 1,05 630 

2 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών  

Νο 38 με σπιράλ 51-80 

φύλλα 

τεμ 350 1,10 385 

3 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών 

σε τόμους με εξώφυλλο 

χονδρό πλαστικό ή χάρτινο, 

κολλητό ή δετό, περίπου 200 

φύλλων. 

τεμ 80 16 1280 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 2.295 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Εκτυπώσεις σε μουσαμά 

63χ44 

Μ2 140 14 1960 

2 Εκτυπώσεις ασπρόμαυρες Α4 τεμ 0,00 0,09 0,00 

3 Εκτυπώσεις έγχρωμες Α4 τεμ 3000 0,48 1440 

4 Εκτύπωση έγχρωμη σχεδίου 

cad 

Μ2 600 7 4200 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 7.600 

ΟΜΑΔΑ 3: ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες Α3 τεμ  0,08  

2 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες Α4 τεμ  0,04  

3 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες σε 

ετικέτα 

τεμ  0,24  
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4 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες 

σχεδίου 

Μ2  2,40  

5 Φωτοτυπίες έγχρωμες Α3 τεμ  1,10  

6 Φωτοτυπίες έγχρωμες Α4 τεμ  0,50  

7 Φωτοτυπίες έγχρωμες 

σχεδίου 

Μ2 60 13 780 

8 Φωτοτυπίες έγχρωμες χαρτών 

διαφόρων μεγεθών 

Μ2 60 13 780 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 1560 

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΑ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ  

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Φάκελα folderme με πτερύγια 

και λογότυπο 

τεμ 4000 0,30 1200 

2 Φάκελα ακουαρέλας 11χ22 

μονόχρωμα με λογότυπο 

τεμ 4000 0,12 480 

3 Φάκελα αλληλογραφίας 

μονόχρωμα 12χ18 με 

λογότυπο 

τεμ 4000 0,06 240 

4 Φάκελα αλληλογραφίας 

μονόχρωμα 11χ22 ή 11χ23  

με λογότυπο 

τεμ 7000 0,06 420 

5 Φάκελα αλληλογραφίας 

μονόχρωμα 16χ23 με 

λογότυπο 

τεμ 8000 0,065 520 

6 Φάκελα αλληλογραφίας 

μονόχρωμα 23χ33 με 

λογότυπο 

Τεμ 

 

8000 0,075 600 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 16% 3.460 

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Τουριστικό έντυπο ως οι 

συνημμένες προδιαγραφές 

τεμ 4400 0,90 3.960 

2      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 3.960 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τουριστικών εντύπων είναι οι εξής: Θα παραχθούν σε 

4.400 τεύχη 28 σελίδων, διάστασης 21x21cm. Εσωτερικά θα υπάρχουν 20 σελίδες από χαρτί velvet 

170gr/m2. Το εξώφυλλο θα είναι ενιαίο 8 σέλιδο με πτυχώσεις από χαρτί velvet 300gr/m2. Η 

συρραφή θα γίνει με καρφίτσα. Επιπλέον στο εξώφυλλο θα εφαρμοστεί τοπικά βινύλιο σε λογότυπα 

αν χρειαστεί. Η γραφιστική επιμέλεια του δημιουργικού θα γίνει από τον ανάδοχο λαμβάνοντας 

υπόψη τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου. Το δημιουργικό θα είναι 

διαθέσιμο για έλεγχο από την Υπηρεσία liveμέσω υπηρεσιών cloud sharing. Η οριστική μακέτα θα 

παραδοθεί στην Υπηρεσία σε μορφή της επιλογής της για εύκολη παρουσίαση και χρήση όπως και 

στην μορφή παραγωγής τυπογραφείου για δυνατότητα άμεσης επανεκτύπωσης. Το έντυπο θα 

δημιουργηθεί σε δύο γλώσσες, την ελληνική και την αγγλική. Την ευθύνη για τη μετάφραση του 

εντύπου στην αγγλική γλώσσα θα έχει η ανάδοχος εταιρία. Την ευθύνη για τις φωτογραφίες που θα 

χρησιμοποιηθούν για το δημιουργικό του εντύπου θα έχει η ανάδοχος εταιρία. Επίσης η ανάδοχος 

εταιρία οφείλει να μεριμνήσει για τη διαδικασία έγκρισης του ως άνω εντύπου από το Υπουργείο 
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Τουρισμού (σήμα «Greece»). Σημειώνεται ότι ο μειοδότης ουδέν δικαίωμα θα έχει επί του 

εκτυπωτέου υλικού και δεν θα δικαιούται να εμπορεύεται τούτο για λογαριασμό του, οπότε και 

διαφορετικά θα υπόκειται στις συνέπειες του Νόμου επί κλεψιτυπία.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 18.875 

ΦΠΑ 24% 4.530 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 23.405 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 595 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 24.000 

 

 

 Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλες μαζί τις ομάδες των προϊόντων ή και για κάθε μία 

ξεχωριστά. Προσφορά όμως που δεν περιλαμβάνει όλα τα υλικά που ζητούνται μιας ομάδας 

δεν θα γίνει αποδεκτή. 

 Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει σε δόσεις ή και εξολοκλήρου την 

προυπολογισθείσα ποσότητα κάθε δημοπρατούμενου είδους, ανάλογα με τις ανάγκες του, 

χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να παραγγείλει 

τουλάχιστον το 50% των υλικών της μελέτης, όρος που θα ισχύσει και για τα συμβατικά 

προϊόντα. 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα έχει ισχύ για ένα(1) χρόνο από την 

ημερομηνία υπογραφής της. 

 Επίσης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον αρίθμηση σε όσα έντυπα, κτλ 

επιθυμεί, ακόμη και αν δεν αναφέρεται στη μελέτη, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

 Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν φπα.  

 Τα υλικά θα παραδίδονται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή σε σημεία που θα 

υποδειχθούν από το Δήμο. 

 Σαν χρόνος παράδοσης αυστηρά ορίζεται: ο χρόνος των τριών (3) ημερολογιακών ημερών 

από την αποστολή του φαξ ή την εντολή της Υπηρεσίας για όλες τις ομάδες υλικών και της 

μιας (1) ημερολογιακής ημέρας για την ομάδα 4. Επιπλέον, για την ομάδα 5 χρόνος 

παράδοσης ορίζονται οι είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή των απαιτούμενων αρχείων στο 

μειοδότη. 

 Οι προσφορές θα έχουν ισχύ μέχρι και τις 31/12/2017. 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα έχει ισχύ για ένα (1) έτος από την υπογραφή 

της. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο 
                                                                     Απόφ. 437/2016  (Α.Δ.Α: 6ΡΥΟΩ1Ρ-Γ13) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης δαπάνης και απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων 

προπληρωμής τιμολογίων πάγιας προκαταβολής, Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου 

Ρόδου. 

 

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

2/93442/04-11-2016) 

O Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/93442/04-11-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα:΄Εγκριση σχετικής δαπάνης (παρ.5,αρ.3 ΒΔ 17/5-15/6/1959) για την υποβολή τιμολογίων 

πάγιας προκαταβολής. 

 

    Κύριε Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής 
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    Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται Τ.Δ.Α, Α.Π.Υ, Τ.Π.Υ τοπικών ενοτήτων που εκδόθηκαν για 

έκτακτες ανάγκες και πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ Δ. 

ΑΠΟΣΤ. 01-

26753 

(21/10/2016) 

 ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ. ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΣΑΡΩΝ 

 

70-6662.0002 

  

    399,19 

ΤΙΜ Δ. 

ΑΠΟΣΤ. 01-

26838 

(25/10/2016) 

 ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ. ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΣΑΡΩΝ 

70-6662.0002  

    399,33 

. ΤΙΜ Δ. 

ΑΠΟΣΤ. 

26507 

(2010/16) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 

 

70-6661.0002 

 

    

    334,90 

 ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

26427(19-

10-2016) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 

 

70-6661.0002 

 

      

     49,20 

 ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

23464(7/9/2

016) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 

70-6672.0008  

 

   220,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. Α-

ΤΔ00009884 

(25/10/2016) 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

70-6672.0008  

   110,36 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. Α-

ΤΔ00009886 

(25/10/2016) 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

70-6672.0008  

   243,04 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. 

027075 

(07/10/2016) 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 

70-6671.0004   

   150,04 

ΤΙΜ. ΠΑΡ. 

ΥΠΗΡΕΣ. 

542 

(25/10/2016) 

ΠΑΜΠΑΛΗ ΕΣΤΕΡ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

70-6263.0002  

   396,80 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. 

0026186 

(19/10/2016) 

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

70-6671.0004   

  300,01 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. 

027020 

(29/09/2016) 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

70-6671.0004  

  175,09 

 ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

02551 

(24/06/2016) 

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 

Ε.Α.Ε. 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

70-6672.0008  

   380,01 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

1155 

(25/10/2016) 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ  

70-6662.0002 386,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

70-6662.0002 216,95 
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1156 

(25/10/2016) 
ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ  

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

7072 

(25/10/2016) 

ΑΓΡΟΔΟΜΗ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

70-6672.0008 390,02 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

1141 

(21/10/2016) 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΡΩΝΗΣ  

70-6662.0002 385,69 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

1140 

(21/10/2016) 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΡΩΝΗΣ  

70-6662.0002 386,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

11332 

(25/10/2016) 

ΜΙΧΑΗΛΟΥ Α.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΡΩΝΗΣ  

70-6662.0002 364,26 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. Α-

ΤΔ00009815 

(11/10/2016) 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 

70-6672.0008 395,06 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. Α-

ΤΔ00009883 

(25/10/2016) 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 

70-6672.0008 387,62 

 ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

03959 

(08/10/2016) 

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 

Ε.Α.Ε. 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΙΟΥ 

70-6672.0008 390,00 

ΤΙΜ. ΠΑΡ. 

ΥΠΗΡ. 48 

(08/10/2016) 

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΙΜΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΤΙΟΥ 

70-6261.0002 390,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

24923 

(24/10/2016) 

ΤΡΙΚΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ & 

ΥΙΟΣ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΙΟΥ 

70-6661.0002 390,84 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 127 

(21/10/2016) 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤ. 

ΠΙΛΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

70-6661.0002 384,40 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

4524 

(21/10/2016)  

Π. ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ.  

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6662.0002 390,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

0000436 

(21/10/2016)  

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ.   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

70-6662.0002 390,29 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 127 

(21/10/2016)  

ΚΟΥΓΚΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

& ΥΙΟΙ Ε.Ε.  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

70-6672.0008 394,58 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 481 

(24/10/2016)  

ΚΙΛΑΣΙΝ ΜΕΧΜΕΤ ΤΟΥ 

ΙΜΠΡΑΗΜ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

70-6671.0004 370,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

70-6662.0002 386,00 
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1135 

(20/10/2016) 
ΣΑΛΑΚΟΥ 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

1134 

(20/10/2016) 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΑΛΑΚΟΥ 

70-6662.0002 217,00 

 ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

03493 

(18/10/2016) 

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 

Ε.Α.Ε. 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

70-6672.0008 240,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

7943 

(18/10/2016)  

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ Α.Ε.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ.   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

70-6662.0002 389,15 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

2524 

(19/10/2016)  

RODOS ELECTRONICS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

70-6673.0002 375,04 

 

ΣΥΝΟΛΑ 

     

10.776,87 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα παραπάνω 

παραστατικά δαπανών». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών κ. 

Αντωνάτου Γεράσιμου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω τιμολογίων θα πρέπει απαραιτήτως να 

συμπεριληφθούν και τα κάτωθι, όπως αυτά προτείνονται από τον ίδιο, προφορικώς, τα οποία 

διαπιστώθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν συμμετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ κρίνονται 

άμεσα αναγκαία να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  εύρυθμη 

λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η συμπληρωματική κατάσταση των τιμολογίων 

της πάγιας προκαταβολής είναι η εξής: 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

 

 ΤΙΜ.Δ.Α.01-

27020 (02/11/16) 

  ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΑΡΩΝ 

70-6662.0002 398,90 

 

 ΤΙΜ.Δ.Α.01-

26891 (27/10/16) 

  ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΑΡΩΝ 

70-6662.0002 396,55 

 

 ΤΙΜ.Δ.Α.01-

27074 (04/11/16) 

  ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΑΡΩΝ 

70-6662.0002 398,73 

 

 ΤΙΜ.Δ.Α.01-

27074 (04/11/16) 

  ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

70-6662.0002 398,90 

ΤΙΜ.Δ.Α 026891 

(04/11/2016) 

ΞΕΤΡΙΧΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

&ΣΙΑ Ο.Ε. 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

70-6672.0008 373,12 

ΣΥΝΟΛΑ     1.966,20 

 

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 

2/93442/04-11-2016  

 Την συμπληρωματική κατάσταση των τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

και εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή συνολικού ποσού 

12.743,07€ από τους υπολόγους διαχειριστές των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου 

Ρόδου, όπως αυτές αναφέρονται στην σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/93442/04-11-2016 και την συμπληρωματική αυτής, για την έκδοση 

ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι: 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ Δ. 

ΑΠΟΣΤ. 01-

26753 

(21/10/2016) 

 ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ. ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΣΑΡΩΝ 

 

70-6662.0002 

 

399,19 

ΤΙΜ Δ. 

ΑΠΟΣΤ. 01-

26838 

(25/10/2016) 

 ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ. ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΣΑΡΩΝ 

70-6662.0002  

399,33 

. ΤΙΜ Δ. 

ΑΠΟΣΤ. 

26507 

(2010/16) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 

 

70-6661.0002 

 

 

334,90 

 ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

26427(19-

10-2016) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 

 

70-6661.0002 

 

 

49,20 

 ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

23464(7/9/2

016) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 

70-6672.0008  

 

220,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. Α-

ΤΔ00009884 

(25/10/2016) 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

70-6672.0008  

110,36 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. Α-

ΤΔ00009886 

(25/10/2016) 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

70-6672.0008  

243,04 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. 

027075 

(07/10/2016) 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΡΟΔΟΥ 

70-6671.0004  

150,04 

ΤΙΜ. ΠΑΡ. 

ΥΠΗΡΕΣ. 

542 

(25/10/2016) 

ΠΑΜΠΑΛΗ ΕΣΤΕΡ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

70-6263.0002  

396,80 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. 

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
70-6671.0004  

300,01 
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0026186 

(19/10/2016) 

Ο.Ε.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. 

027020 

(29/09/2016) 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

70-6671.0004  

175,09 

 ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

02551 

(24/06/2016) 

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 

Ε.Α.Ε. 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

70-6672.0008  

380,01 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

1155 

(25/10/2016) 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ  

70-6662.0002 386,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

1156 

(25/10/2016) 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ  

70-6662.0002 216,95 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

7072 

(25/10/2016) 

ΑΓΡΟΔΟΜΗ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

70-6672.0008 390,02 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

1141 

(21/10/2016) 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΡΩΝΗΣ  

70-6662.0002 385,69 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

1140 

(21/10/2016) 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΡΩΝΗΣ  

70-6662.0002 386,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

11332 

(25/10/2016) 

ΜΙΧΑΗΛΟΥ Α.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΡΩΝΗΣ  

70-6662.0002 364,26 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. Α-

ΤΔ00009815 

(11/10/2016) 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 

70-6672.0008 395,06 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ. Α-

ΤΔ00009883 

(25/10/2016) 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 

70-6672.0008 387,62 

 ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

03959 

(08/10/2016) 

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 

Ε.Α.Ε. 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΙΟΥ 

70-6672.0008 390,00 

ΤΙΜ. ΠΑΡ. 

ΥΠΗΡ. 48 

(08/10/2016) 

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΙΜΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΤΙΟΥ 

70-6261.0002 390,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

24923 

(24/10/2016) 

ΤΡΙΚΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ & 

ΥΙΟΣ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΙΟΥ 

70-6661.0002 390,84 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 127 

(21/10/2016) 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤ. 

ΠΙΛΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6661.0002 384,40 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

Π. ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ.  
70-6662.0002 390,00 
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4524 

(21/10/2016)  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

0000436 

(21/10/2016)  

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ.   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

70-6662.0002 390,29 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 127 

(21/10/2016)  

ΚΟΥΓΚΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

& ΥΙΟΙ Ε.Ε.  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

70-6672.0008 394,58 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 481 

(24/10/2016)  

ΚΙΛΑΣΙΝ ΜΕΧΜΕΤ ΤΟΥ 

ΙΜΠΡΑΗΜ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

70-6671.0004 370,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

1135 

(20/10/2016) 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΑΛΑΚΟΥ 

70-6662.0002 386,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

1134 

(20/10/2016) 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΓΚΑΤ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΑΛΑΚΟΥ 

70-6662.0002 217,00 

 ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

03493 

(18/10/2016) 

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 

Ε.Α.Ε. 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

70-6672.0008 240,00 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

7943 

(18/10/2016)  

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ Α.Ε.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

70-6662.0002 389,15 

ΤΙΜ. Δ. 

ΑΠΟΣΤ 

2524 

(19/10/2016)  

RODOS ELECTRONICS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

70-6673.0002 375,04 

ΤΙΜ.Δ.Α.01-

27020 

(02/11/16) 

  ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΣΑΡΩΝ 

70-6662.0002 398,90 

 

ΤΙΜ.Δ.Α.01-

26891 

(27/10/16) 

  ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΣΑΡΩΝ 

70-6662.0002 396,55 

ΤΙΜ.Δ.Α.01-

27074 

(04/11/16) 

  ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΣΑΡΩΝ 

70-6662.0002 398,73 

 

 ΙΜ.Δ.Α.01-

27074 

(04/11/16) 

  ΝΤΑΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

70-6662.0002 398,90 

ΤΙΜ.Δ.Α 

026891 

(04/11/2016) 

ΞΕΤΡΙΧΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

70-6672.0008 373,12 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

12.743,07 
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ΘΕΜΑ 6
ο 
                                                                 Απόφ. 438/2016  (Α.Δ.Α: 706ΗΩ1Ρ-ΣΨΛ) 

Έγκριση για α) την επιστροφή  εγγυητικών επιστολών σε πλειοδότες στους οποίους δεν 

εγκρίθηκαν τα πόστα από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου και β) την 

κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών υπέρ του Δήμου Ρόδου λόγω μη προσέλευσης των 

πλειοδοτών για την υπογραφή της σύμβαση παραχώρησης αιγιαλού-παραλίας με το Δήμο Ρόδου 

 

(Εισήγηση Τμήματος  Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 

2/93278/04-11-2016) 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προσόδων της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/93278/04.11.2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ : Επιστροφή – Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών. 

1) Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα υπ.αριθμ. 1111/26-5-15, 1254/29-5-2015, 1294/4-6-2015, 7448/14-7-

2015 και 3491/2-11-2016 έγγραφα του Αυτοτελές Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου 

με τα οποία δεν εγκρίθηκαν  οι θέσεις  (πόστα) και άρα τη μη δυνατότητα υπογραφής σύμβασης 

παραχώρησης αιγιαλού-παραλίας, παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την επιστροφή των εγγυητικών 

επιστολών στους παρακάτω πλειοδότες: 

 
1 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΡΙ 5.034 ΔΟΚ 

2700,00€ 

2 Κ/Ξ ΚΕΠΕΡΗΣ Δ.& ΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΘΑΡΑ 5.013 ΔΟΚ 
1350,00€ 

3 Κ/Ξ ΚΕΠΕΡΗΣ Δ.& ΣΙΑ ΠΑΡ.ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΠΟΣΕΙΔ-ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ 1 

5.019 ΔΟΚ 

5040,00€ 

4 Κ/Ξ ΚΕΠΕΡΗΣ Δ.& ΣΙΑ ΠΑΡ.ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΦΑΛ.ΜΠΗΤΣ-ΑΠΟΛΛ2 

5.024 ΔΟΚ 

5187,00€ 

5 Κ/Ξ ΔΟΝΤΑΣ Β. & ΣΙΑ ΠΑΡΑΛ.ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ-

ΑΡ.ΑΠΟ IRENE PALACE 

3.011 ΔΟΚ 

900,00€ 

6 ΠΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΗΣΑΚΙ 

ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ 

3.009 ΔΚΚ 

1500,00€ 

7 ΠΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΒΛΗΧΑ ΡΙΧΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.030 ΔΟΚ 

936,00€ 

8 ΠΛΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΗΧΑ ΡΙΧΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.032 ΔΟΚ 
936,00€ 

9 ΜΥΡΙΑΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΛΗΧΑ 7.025 ΔΟΚ 
300,00€ 

10 FAGONE FRANCESCO ΘΟΛΑΡΙ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.035 ΔΟΚ 
750,00€ 

11 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΓ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΝΔΟΥ 7.020 ΔΣΚ 
2500,00€ 

12 ΛΟΥΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΝΔΟΥ 7.017 ΔΟΚ 
1800,00€ 

13 Κ/Ξ ΕΠΙΤ.ΕΚΜ.ΟΜΠ.Κ.Π ΠΕΥΚΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΗ 7.010 ΔΟΚ 
4140,00€ 

14 Κ/Ξ ΕΠΙΤ.ΕΚΜ.ΟΜΠ.Κ.Π ΠΕΥΚΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΗ 7.011 ΔΟΚ 
5928,00€ 

15 Κ/Ξ ΕΠΙΤ.ΕΚΜ.ΟΜΠ.Κ.Π ΠΕΥΚΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΗ 7.012 ΔΟΚ 
180,00€ 

16 ΜΑΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡ.ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΑΝΑΜ.ΠΥΛΑΙΑ-

ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

  

300,00€ 

17 ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡ.ΦΟΥΡΝΟΙ 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 

2.002 ΔΟΚ 

594,00€  

18 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΡ.ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ 

ΛΙΝΔΟΥ 

7.034 ΔΟΚ 400,00€ 
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2) Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών υπέρ του 

Δήμου Ρόδου (βάσει της προκήρυξης του πλειστηριασμού) λόγω μη προσέλευσης των 

κάτωθι πλειοδοτών για την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης αιγιαλού-παραλίας με το 

Δήμο Ρόδου: 

  
1 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΡΕΝΗ 

5.028 ΔΣΚ 

1250,00€   

2 PETUKHOVA 

EKATERIN 

ΡΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.039 

ΔΚΚ 750,00€   

3 PETUKHOVA 

EKATERIN 

ΡΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.038 

ΔΟΚ 600,00€   

4 JURAPARK IKE ΡΟΔΟΣ ΔΣΚ 600,00€ ΕΤΑΔ 

 

Οι παραπάνω Εγγυητικές επιστολές αφορούν στις δημοπρασίες που διενεργήθηκαν το έτος 

2015 για απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας.» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης του τμήματος Προσόδων κ.Γιαννιού Δέσποινας  

και της αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης κ.Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου με 

αρ. πρωτ.: 2/93278/04-11-2016, 

 Τα υπ.αριθμ. 1111/26-5-15, 1254/29-5-2015, 1294/4-6-2015, 7448/14-7-2015 και 

3491/2-11-2016 έγγραφα του Αυτοτελές Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου 

με τα οποία δεν εγκρίθηκαν οι θέσεις  (πόστα) και άρα η μη δυνατότητα υπογραφής 

σύμβασης παραχώρησης αιγιαλού-παραλίας, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει  την επιστροφή των γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης στους παρακάτω 

πλειοδότες: 

 
1 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΡΙ 5.034 ΔΟΚ 2700,00€ 

2 Κ/Ξ ΚΕΠΕΡΗΣ Δ.& ΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΘΑΡΑ 5.013 ΔΟΚ 1350,00€ 

3 Κ/Ξ ΚΕΠΕΡΗΣ Δ.& ΣΙΑ ΠΑΡ.ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΠΟΣΕΙΔ-ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ 1 

5.019 ΔΟΚ 

5040,00€ 

4 Κ/Ξ ΚΕΠΕΡΗΣ Δ.& ΣΙΑ ΠΑΡ.ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΦΑΛ.ΜΠΗΤΣ-ΑΠΟΛΛ2 

5.024 ΔΟΚ 

5187,00€ 

5 Κ/Ξ ΔΟΝΤΑΣ Β. & ΣΙΑ ΠΑΡΑΛ.ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ-

ΑΡ.ΑΠΟ IRENE PALACE 

3.011 ΔΟΚ 

900,00€ 

6 ΠΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΗΣΑΚΙ 

ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ 

3.009 ΔΚΚ 

1500,00€ 

7 ΠΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΒΛΗΧΑ ΡΙΧΤΗΣ 

ΚΑΛΑΘΟΥ 

7.030 ΔΟΚ 

936,00€ 

8 ΠΛΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΗΧΑ ΡΙΧΤΗΣ 

ΚΑΛΑΘΟΥ 

7.032 ΔΟΚ 

936,00€ 

9 ΜΥΡΙΑΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΛΗΧΑ 7.025 ΔΟΚ 300,00€ 



42 

 

10  FAGONE FRANCESCO ΘΟΛΑΡΙ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.035 ΔΟΚ 750,00€ 

11 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΓ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΝΔΟΥ 7.020 ΔΣΚ 2500,00€ 

12 ΛΟΥΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΝΔΟΥ 7.017 ΔΟΚ 1800,00€ 

13 Κ/Ξ 

ΕΠΙΤ.ΕΚΜ.ΟΜΠ.Κ.Π 

ΠΕΥΚΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΗ 7.010 ΔΟΚ 

4140,00€ 

14 Κ/Ξ 

ΕΠΙΤ.ΕΚΜ.ΟΜΠ.Κ.Π 

ΠΕΥΚΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΗ 7.011 ΔΟΚ 

5928,00€ 

15 Κ/Ξ 

ΕΠΙΤ.ΕΚΜ.ΟΜΠ.Κ.Π 

ΠΕΥΚΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΗ 7.012 ΔΟΚ 

180,00€ 

16 ΜΑΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡ.ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΑΝΑΜ.ΠΥΛΑΙΑ-

ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

  

300,00€ 

17 ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΠΕΡ.ΦΟΥΡΝΟΙ 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 

2.002 ΔΟΚ 

594,00€ 

18 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΡ.ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ 

ΛΙΝΔΟΥ 

7.034 ΔΟΚ 400,00€ 

  

 

Β) εγκρίνει την κατάπτωση των γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου 

Ρόδου (βάσει της προκήρυξης του πλειστηριασμού) λόγω μη προσέλευσης των κάτωθι 

πλειοδοτών για την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης αιγιαλού-παραλίας για το έτος 2015, 

με το Δήμο Ρόδου: 

  

Α/Α Ονοματεπώνυμο Περιοχή Πόστο Ποσό Αρ. Γραμματίων 

1 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΡΕΝΗ 

5.028 ΔΣΚ 

1250,00€  51356/05.06.2015 

2 PETUKHOVA 

EKATERIN 

ΡΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.039 ΔΚΚ 

750,00€  51373/08.06.2015 

3 PETUKHOVA 

EKATERIN 

ΡΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.038 ΔΟΚ 

600,00€  51372/08.06.2015 

 4 JURAPARK IKE ΡΟΔΟΣ ΔΣΚ 600,00€ 51613/26.06.2015 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο 
                                                                      Απόφ. 439/2016  (Α.Δ.Α: 7ΦΑΛΩ1Ρ-ΑΓ7) 

Νομική υποστήριξη του πρώην δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Πετρωνιάτη 

Εμμανουήλ του Τσαμπίκου από  Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου, ο οποίος θα παραστεί στο 

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 11/11/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου  με αρ. πρωτ.: 2/93287/4-

11-2016) 

 

O ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/93287/04-11-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ:  Νομική υποστήριξη του πρώην δημοτικού συμβούλου Εμμανουήλ Πετρωνιάτη. 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/93269/4-11-2016 αίτησή του. 

1. Σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 Ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση αυτή 

αντικαταστάθηκε ως με το άρθρ. 51 του Ν. 3979/2011, η δε μέσα σε " " φράση προστέθηκε στο τέλος 

του τρίτου εδαφίου  με το άρθρο 12 παρ. 7  Ν. 4071/2012 «Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται 

στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των 



43 

 

δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση 

των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η 

άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η 

εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του 

υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής «και θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας». Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος 

με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις 

διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται 

και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2. Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 

στους υπαλλήλους τους νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων, όταν έχει ασκηθεί εναντίον 

τους ποινική δίωξη για αδικήματα που φέρονται ότι έχουν διαπράξει κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη παρέχεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο 

Δήμαρχο, εφόσον δεν πρόκειται για ποινική δίωξη που ασκήθηκε συνεπεία καταγγελίας από μέρους 

της υπηρεσίας του, συνίσταται δε σε υπεράσπιση του υπαλλήλου ενώπιον των δικαστηρίων από 

νομικό σύμβουλο του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή. Για τη νομική υποστήριξη του υπαλλήλου 

αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή μετά από θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

3. Στην προκειμένη περίπτωση με τη με αριθμό 4278/2015 κλήση του Αντιεισαγγελέα 

Πρωτοδικών Ρόδου κ. Ιωάννη Μητσιόπουλου (ΑΒΜ Α2012/3857) καλείται ο Εμμανουήλ 

Πετρωνιάτης του Τσαμπίκου να εμφανιστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου στις 

11-11-2016, για το να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι στη Ρόδο την 15-10-2012, δήθεν διέδωσε ενώπιον 

τρίτων γεγονός το οποίο μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλων, το γεγονός δε αυτό ήταν 

ψευδές πράγμα το οποίο γνώριζε και ειδικότερα: Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο διέδωσε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου της 15-10-2012, ενώπιον των παρόντων δημοτικών συμβούλων, για τους 

εργαζομένους στην καθαριότητα ότι κατάντησαν το Σμαραγδένιο νησί τον Μεγαλύτερο Σκουπιδότοπο 

της Μεσογείου. Τα ανωτέρω δε είναι αναληθή και αυτός το γνώριζε, καθώς οι εργαζόμενοι στην 

καθαριότητα εργάζονταν χωρίς εμβολιασμό και χωρίς εξοπλισμό ακόμα και υπερωριακά, αν και ήταν 

απλήρωτοι γι' αυτό από τον Μάρτιο του 2011. Σκοπό δε δήθεν είχε μόνο την προσβολή της τιμής και 

την υπόληψης των εγκαλούντων ως ατόμων και ως υπαλλήλων. Ήτοι για παράβαση των άρθρων 1,12, 

14, 16,17, Ι8 εδβ, 26§1εδα, 27§1, 51, 53, 57, 61, 63, 79, 362 και 363 ΠΚ 

4. Με την παραπάνω σχετική από 3-11-2016 αίτησή του ο κ. Εμμανουήλ Πετρωνιάτης ζητά να 

τύχει της νομικής υποστήριξης και να παραστεί με νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου στο 

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 11-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο λόγω του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραπάνω 

διάταξης, αφού κατηγορείται λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην δημοτικός σύμβουλος του Δήμου 

Ρόδου, κατηγορία που άδικα του αποδόθηκε. Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να αποφασίσει θετικά η 

Οικονομική Επιτροπή και να ορίσει εμένα και το συνάδελφο Κων/νο Γιαννακό να υπερασπιστούμε 

τον πρώην δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Πετρωνιάτη είτε από κοινού είτε ο ένας από τους δύο». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη με αρ. πρωτ.: 2/93287/04-11-2016  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

Α) Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια 

αντιμισθία, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου και δίνει την εντολή και το δικαίωμα στον ανωτέρω για να 



44 

 

παραστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις  11/11/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη 

μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, λόγω του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

παραπάνω διάταξης, αφού κατηγορείται λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην δημοτικός σύμβουλος του 

Δήμου Ρόδου, κατηγορία που άδικα του αποδόθηκε. 

Β) Εγκρίνει την νομική υποστήριξη. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο 
                                                                    Απόφ. 440/2016  (Α.Δ.Α: 77ΝΣΩ1Ρ-ΟΤΣ) 

Νομική υποστήριξη του προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου κ. Κολιάδη 

Θεοδόση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου, ο οποίος θα 

παραστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 23/11/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

  

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου  με αρ. πρωτ.:93320/4-11-

2016) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/93320/04-11-2016, δια της οποίας 

κοινοποιείται και η με αρ. πρωτ. 2/93283/4.11.2016 αίτηση του κ. Θεοδοσίου Κολιάδη, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Νομική υποστήριξη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δ.Ρόδου 

κ.Θεοδοσίου Κολιάδη. 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/93283/22-9-2016 αίτησή του. 

1. Σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 Ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση αυτή 

αντικαταστάθηκε ως με το άρθρ. 51 του Ν. 3979/2011, η δε μέσα σε " " φράση προστέθηκε στο τέλος 

του τρίτου εδαφίου  με το άρθρο 12 παρ. 7  Ν. 4071/2012 «Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται 

στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των 

δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση 

των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η 

άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η 

εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του 

υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής «και θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας». Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος 

με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις 

διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται 

και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2. Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 

στους υπαλλήλους τους νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων, όταν έχει ασκηθεί εναντίον 

τους ποινική δίωξη για αδικήματα που φέρονται ότι έχουν διαπράξει κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη παρέχεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο 

Δήμαρχο, εφόσον δεν πρόκειται για ποινική δίωξη που ασκήθηκε συνεπεία καταγγελίας από μέρους 

της υπηρεσίας του, συνίσταται δε σε υπεράσπιση του υπαλλήλου ενώπιον των δικαστηρίων από 

νομικό σύμβουλο του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή. Για τη νομική υποστήριξη του υπαλλήλου 

αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή μετά από θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

3. Στην προκειμένη περίπτωση με το με αριθμό 4837/2013 κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελέας 

Πρωτοδικών Ρόδου, ο πρώην Δήμαρχος Ρόδου Ευστάθιος Κουσουρνάς του Γεωργίου και ο 

Θεοδόσιος Κολιάδης του Αντωνίου ως Προϊστάμενος των τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, 

κλήθηκαν να εμφανιστούν ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου αρχικά στις 7-1-

2014, για το να δικαστούν μαζί με άλλους «ως υπαίτιοι του ότι κατά το χρονικό διάστημα από 

27.08.2008 έως 20.01.2012 με πρόθεση και δια παραλείψεως τέλεσαν το ακόλουθο ποινικό αδίκημα: 

Άπαντες οι κατηγορούμενοι ενώ βάση του Νόμου 3463/2006 άρ. 75 η συντήρηση σχολικών κτιρίων 

έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα των Δήμων, άφησαν αβοήθητο πρόσωπο που το έχουν στην 
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προστασία τους παραλείποντας να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας αν και είχαν προς τούτο 

νόμιμη υποχρέωση ως εκ της ιδιότητας τους ως: …..ο τέταρτος κατηγορούμενος ως δήμαρχος του 

Δήμου Ρόδου κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως 26.04.2013 

τουλάχιστον……Συγκεκριμένα αν και είχαν ενημερωθεί με το υπ' αριθμ. Φ14/84/04.3.2011 έγγραφο 

της Δ/νσης Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου, το με ΑΠ 45/20.12.2011 έγγραφο του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλ. Δελμούζος καθώς και το με ΑΠ 13/25.01.2010 έγγραφο του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και με το με ΑΠ ΕΓ12-00/21243/27.8.2008 έγγραφο του Οργανισμού 

Σχολικών Κτιρίων ΑΕ με το οποίο απεστάλησαν στο Δήμο Ρόδου οι εκθέσεις αυτοψίας των 

σχολικών κτιρίων του Δήμου Ρόδου, σχετικά με τα προβλήματα υγρασίας που παρουσίαζε το κτίριο 

της Ακαδημίας Ρόδου στην οροφή του προκαλώντας τη διάβρωση αυτής και συνεπώς μπορούσαν να 

προβλέπουν ως ενδεχόμενο την πιθανότητα κατάρρευσης της οροφής, δεν έλαβαν κανένα 

προστατευτικό μέτρο για τη στεγανοποίηση της οροφής και την αποφυγή ατυχημάτων από την πτώση 

τμημάτων της οροφής καίτοι ολόκληρο το κτήριο χρησιμοποιούνταν ως σχολείο στεγάζοντας εκεί το 

8° Δημοτικό σχολείο, το Δημοτικό Ειδικό Πειραματικό σχολείο, το 1° και 2° πειραματικό δημοτικό 

σχολείο, το 3/θ πειραματικό δημοτικό σχολείο, το 1ο νηπιαγωγείο και το 2/θ πειραματικό 

νηπιαγωγείο με αποτέλεσμα στις 30.01.2012 να καταρρεύσει ένα μέρος της οροφής στον τρίτο όροφο 

σε αίθουσα όπου παρακολουθούσαν μαθήματα παιδιά του ειδικού σχολείου θέτοντας έτσι σε κίνδυνο 

τη ζωή 30 μαθητών περίπου τους οποίους είχαν αφήσει αβοήθητους οι κατηγορούμενοι αφού έπεσαν 

μεγάλα κομμάτια σοβά από την οροφή. Ήτοι για παράβαση των άρθρων 1, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 26 

παρ. 1, 27, 51, 53, 79, 94 παρ, 1, 306 παρ. 1 Π.Κ. 

4. Ο πρώην Δήμαρχος Ρόδου, τον οποίο υπερασπίστηκα και ο Θεοδόσιος Κολιάδης, με τη με 

αριθμό 2267/2015 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου κηρύχθηκαν ένοχοι όπως 

κατηγορούνταν σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών που ανεστάλη για τρία χρόνια. Κατά της απόφασης 

αυτής και οι δύο άσκησαν αμέσως έφεσή για την οποία κλήθηκαν να εμφανιστούν στο Τριμελές 

Πλημμελειοδικείο Ρόδου για την υπεράσπισή τους στις 2-3-2016 αλλά η εκδίκασή της αναβλήθηκε 

για τις 27-5-2016 και στη συνέχεια για τις 30-9-2016 και στη συνέχεια για τις 24-11-2016.   

5. Με τη με αριθμό 389/2016 απόφαση σας της Επιτροπής σας ήδη εγκρίθηκε η υπεράσπιση του 

Ευστάθιου Κουσουρνά από εμένα, ήδη δε με την παραπάνω σχετική από 3-11-2016 αίτησή του και ο 

Θεοδόσιος Κολιάδης ζητά να τύχει της νομικής υποστήριξης και να παραστεί με νομικό σύμβουλο 

του Δήμου Ρόδου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 30-9-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, λόγω προφανώς οικονομικών δυσκολιών 

και λόγω του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης, αφού κατηγορείται λόγω της 

ιδιότητάς του ως Προϊσταμένου της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, κατηγορία που 

άδικα του αποδόθηκε και άδικα καταδικάστηκε. Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να αποφασίσει θετικά η 

Οικονομική Επιτροπή και να ορίσει εμένα να υπερασπιστώ και το Θεοδόσιο Κολιάδη του Αντωνίου.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ.) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/93320/04-11-2016 του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου 

κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 Την με αρ. πρωτ. 2/93283/04-11-2016 αίτηση του κ. Θεοδοσίου Κολιάδη, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια αντιμισθία, 

κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, και δίνει την εντολή και το δικαίωμα στον ανωτέρω για να παραστεί 

στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις  23/11/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί νομικά τον πρώην 
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Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου κ.Θεοδοσίου Κολιάδη, αφού 

κατηγορείται λόγω της ιδιότητάς του ως Προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 9
ο 
                                                                     Απόφ. 441/2016  (Α.Δ.Α: 75ΛΛΩ1Ρ-ΥΛΒ) 

Παροχή εντολής  για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 28/11/2016 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση: α) της από 9-5-2013 αίτησης του Δήμου Ρόδου κατά 

Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ για αναίρεση της με α-ριθμό 2142/2012 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και β) της με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησης του 

Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ κατά του Δήμου Ρόδου για αναίρεση της ίδιας παραπάνω 

απόφασης, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης.  

 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου  με αρ. πρωτ.: 2/93349/4-

11-2016) 

 

O Πρόεδρος  θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/93349/04-11-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 28-11-2016 

και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση: α) της από 9-5-2013 αίτησης του 

Δήμου Ρόδου κατά Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ για αναίρεση της με αριθμό 2142/2012 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και β) της με αριθμό κατάθεσης 

Ε2522/2013 αίτησης του Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ κατά του Δήμου Ρόδου για 

αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης. 

 
1. Οι: α) Γεώργιος Διακογεωργίου, β) Αριστοτέλης Ηρακλείδης και γ) «ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΛΑΖΑΡΗ, 

ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, άσκησαν την από 11-2-2006 προσφυγή τους, που 

στρεφόταν κατά του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου και απευθυνόταν στο Διοικητικό Εφετείο, με την 

οποία ισχυριζόντουσαν ότι με τη με αριθμό 194/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

ανατέθηκε σαυτούς η εκπόνηση της οριστικής μελέτης και ΜΠΕ των «έργων Α΄ φάσεως 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Δήμου Αρχαγγέλου», ότι αυτοί περάτωσαν και παρέδωσαν τη 

μελέτη αυτή και ο πρώην Δήμος Αρχαγγέλου δεν τους κατέβαλε την αμοιβή τους με βάση τη 2
η
 και 3

η
 

εντολή πληρωμής, ζητούσαν δε να αναγνωριστεί ότι οφείλει να καταβάλει σαυτούς συνολικά για τη 2
η
 

εντολή πληρωμής το ποσό των 22.704,76 ευρώ και για την 3
η
 εντολή πληρωμής το ποσό των 

36.564,28 ευρώ και συνολικά το ποσό των 59.269,04 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 

επομένη της εντολής πληρωμής και θεώρησης από την ΤΥΔΚ νομού Δωδ/σου, ήτοι από 20-12-2001 

για τη 2
η
  εντολή πληρωμής και από 2-4-2004 για την 3

η
 εντολή πληρωμής.     

2. Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 2142/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά, η οποία δέχτηκε μερικά την παραπάνω προσφυγή και αναγνώρισε ότι ο Δήμος Ρόδου οφείλει 

να καταβάλει στο Γεώργιο Διακογεωργίου το ποσό των 22.280,58 ευρώ, στον Αριστοτέλη Ηρακλείδη 

το ποσό των 12.110,58 ευρώ και στην ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ το ποσό των 24.877,88 ευρώ, νομιμότοκα με 

επιτόκιο 6% από τις 1-1-2011 μέχρι την εξόφληση. 

3. Κατά των παραπάνω προσφευγόντων ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 9-5-2013 και με αριθμό 

κατάθεσης Ε2282/2013 αίτησή του, που απευθύνεται στο Συμβούλιο Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ΄), για 

αναίρεση της παραπάνω με αριθμό 2142/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, για τους 

λόγους που αναφέρονται σαυτήν. Επίσης και οι παραπάνω προσφεύγοντες άσκησαν εναντίον του 

Δήμου Ρόδου τη με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησή τους, που απευθύνεται στο Συμβούλιο 

Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ΄), για αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά, για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν. Δικάσιμος και των δύο αιτήσεων ορίστηκε η 8-2-

2016, μετά από αναβολή η 21-3-2016, μετά από αναβολή η 26-9-2016, μετά από αναβολή η 24-10-

2016 και μετά από αναβολή η 28-11-2016, όλες δε οι αναβολές ζητήθηκαν από τον κ. Εισηγητή.  
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4. Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του 

Δήμου Ρόδου για την παραπάνω αίτησή του, αλλά και κατά της παραπάνω αίτησης που ασκήθηκε 

εναντίον του, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρος του 

Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Συμβούλιο 

Επικρατείας στις 28-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπομνήματα και γενικά να προβαίνω σε 

κάθε νόμιμη  

5. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της 

άδειας να μεταβώ στην Αθήνα στις 27-11-2016 μέχρι 28-11-2016 για να παραστώ στο Συμβούλιο 

Επικρατείας κατά τη δικάσιμο των παραπάνω αιτήσεων, ήτοι στις 28-11-2016, αλλά και να αναληφθεί 

η σχετική δαπάνη ποσού 300 ευρώ από το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/93349/04-11-2016 του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου 

κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια 

αντιμισθία, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, και δίνει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα 

στον ανωτέρω για να παραστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις  28/11/2016 ή σε οποιαδήποτε 

άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει και να 

υπερασπίσει το Δήμο Ρόδου, να υποβάλει υπομνήματα και γενικά να προβαίνει σε κάθε νόμιμη 

ενέργεια για τη συζήτηση της από 9-5-2013 αίτησης του Δήμου Ρόδου κατά του Γεωργίου 

Διακογεωργίου κ.λ.π. για αναίρεση της με αριθμ. 2142/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά και β) της με αριθμό κατάθεσης Ε2522/2013 αίτησης του Γεωργίου Διακογεωργίου κλπ κατά 

του Δήμου Ρόδου για αναίρεση της ίδιας παραπάνω απόφασης. 

 

Β) Εγκρίνει την άδεια μετάβασης στον ανωτέρω νομικό στην Αθήνα στις 27/11/2016 και 

28/11/2016 για να παραστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη εκδίκαση της παραπάνω 

αίτησης.   

 

Γ) Η διάθεση του ποσού για την πραγματοποίηση του ταξιδιού στην Αθήνα έγινε με την  υπ’ 

αριθμ. 433/2016 (Α.Δ.Α. ΩΡΥΔΩ1Ρ-ΥΑΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10
ο 
                                                                     Απόφ. 442/2016  (Α.Δ.Α: 61ΨΖΩ1Ρ-ΣΡ6) 

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 375 € 

για την πληρωμή εξόδων τελών αδείας - μεταβίβασης οχημάτων από τους παλιούς 

Καποδιστριακούς Δήμους στο νέο Δήμο Ρόδου 

 

(Υπόλογος-υπάλληλος κ. Κυπραίου Κωνσταντίνου)(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου υλικού & μηχανημάτων 

με αρ. πρωτ. 2/93411/4-11-2016) 



48 

 

O Πρόεδρος  θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/93411/04-11-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών  

αδείας - μεταβίβασης επιβατικών αυτοκινήτων» 

Προκειμένου να  εκδοθεί απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για κατ’ εξαίρεση 

άδεια οδήγησης για οδηγούς πέντε  επιβατικών  οχημάτων απαιτείται να αλλάξει το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας δηλαδή πρέπει να γίνει «μεταβίβαση» των 

οχημάτων από τους παλιούς καποδιστριακούς Δήμους στο νέο Δήμο Ρόδου. Για να γίνει αυτό όμως 

πρέπει να καταβληθούν τα αντίστοιχα τέλη για την έκδοση της νέας αδείας. Τα  ποσά  που θα 

απαιτηθούν θα βαρύνουν  τον Κ.Α.Ε.  00-6331.0001 (Λοιποί Φόροι και Τέλη).   

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να 

ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

τριμήνου από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να 

λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον μόνιμo υπάλληλο της Διεύθυνσής μας 

Κυπραίο Κων/νο του Κων/νου  ως υπόλογο, ο οποίος  θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των 

375,00€ προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα 

με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου)  

 

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/93411/04-11-2016 της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και ορίζει τον κ. Κυπραίο Κωνσταντίνο, μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (375,00 €) σε βάρους του Κ.Α. 00-6331.0001 «Λοιποί φόροι τέλη» 

που θα εκδοθεί για τις ανάγκες πληρωμής τελών προκειμένου να εκδοθούν νέες άδειες κυκλοφορίες 

σε πέντε οχήματα του Δήμου Ρόδου κατά την  «μεταβίβαση» τους από τους παλιούς καποδιστριακούς 

Δήμους στο νέο Δήμο Ρόδου.   

 Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-

15/6/1959, από τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 30η  Νοεμβρίου 

2016. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 13/2016 (ΑΔΑ:75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 00-6331.0001, που 

έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται 
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στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11
ο 
                                                                 Απόφ. 443/2016  (Α.Δ.Α: 7ΚΩΜΩ1Ρ-ΜΝΕ) 

Έγκριση απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου με αρ. 26/2016 

(απόσπασμα πρακτικού 13ου/2016) με θέμα κατάργηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Αφάντου αρ. 40/2000 περί ψήφισης κανονιστικής ρύθμισης των μικτών επεκτάσεων δημοτικού 

φωτισμού».  

 

(Έγγραφο Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου με αριθ. πρωτ.: 6/87121/14-10-2016) 

 

O Πρόεδρος  θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. 26/2016 απόφαση Κοινοτικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, ως κατωτέρω: 

 

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της  από 07/10/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Κοινοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Αφάντου 

Αριθ. Πρακτικου: 13/2016 

 

 Στ’ Αφάντου σήμερα την 07
η 

Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε 

Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ Α΄87/2010) το 

Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου συνεδρίαση στο Γραφείο 

Προέδρου Αφάντου, αίθουσα που ορίστηκε ως  τόπος συνεδριάσεων του Τοπικού Συμβουλίου, 

ύστερα από την με αριθ.πρωτ. 6/82676 από πρόσκληση του Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου η οποία 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα  και εμπρόθεσμα σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, για 

συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Ενημέρωση μελών 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Σύνταξη υδρολογικών μελετών από Ι.Δ. (εκποιήσεις ακινήτων πρώην Δήμου Αφάντου). 

2. Τμηματική τροποποίηση μελέτης «Κατασκευή πεζοδρομίων οδού Περνού Αφάντου». 

3. Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

4. Χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος του Γεωργούλα Διονύσιου. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :   1) Εμμανουήλ Λόγγος   – ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                    2) Χατζηαντώνης Ελευθέριος- Μέλος      

                   3) Γαμβρούδης Γεώργιος – Μέλος 

                    4) Περίδης Ιωάννης – Μέλος 

                    5) Πελλός Γεώργιος – Μέλος 

                    6) Βαλσαμής Ελευθέριος – Μέλος  

                    7) Τριομμάτη Ελένη – Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:    1) Νικολής Αντώνιος   – Μέλος  

                    2) Οικονόμου Αντώνιος- Χρήστος – Μέλος         

                   3) Μαλωνά Χριστίνα  –  Μέλος 

                   4) Πελλός Θεοφάνης – Μέλος  

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης 

1. Σάββας Διακοσταματίου, Αντιδήμαρχος 

2. Κακκούλης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος 

3. Πάλλας Αγαπητός, Εντεταλμένος Σύμβουλος 
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4. Σπανός -Παπαγιάννης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος 

 

 Δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν  

1. Δήμαρχος 

2. Σωτήρης Πετράκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος 

3. Καραγιάννη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος 

 

Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της δημοτικής Ενότητας Αφάντου κ. Τσαμπίκα 

Γιαννακάκη  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, πρότεινε μεταξύ των άλλων τη συζήτηση ως κατεπείγον θέμα εκτός 

ημερησίας διάταξης λόγω προθεσμιών το παρακάτω θέμα: 

Θ Ε Μ Α μόνο εκτός ημερησίας διάταξης:  

Επέκταση μικτού δημοτικού ηλεκτροφωτισμού  

        Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τους λόγους που ανέφερε ο Πρόεδρος για το κατεπείγον του 

θέματος, συμφωνεί ομόφωνα για την συζήτηση του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.7 Ν. 

3852/2010 

 

Θ Ε Μ Α μόνο εκτός ημερησίας διάταξης:  

Επέκταση μικτού δημοτικού ηλεκτροφωτισμού  

Αριθμός Απόφασης:   26/2016 
      Ο πρόεδρος εισηγούμενος είπε 

Σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 2/73822 ο Αντιδήμαρχος οικονομικών μας ενημερώνει ότι η  

απόφαση 40/2000 του Δ.Σ. Αφάντου περί «ψήφισης κανονιστική ρύθμισης των μικτών επεκτάσεων 

δημοτικού φωτισμού» (με την αριθμ. 2501/6-3-2000 νομιμοποίηση της από την Δ/νση Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου) προέβλεπε ότι στα εκτός οικισμών Αφάντου, 

Αρχίπολη και Κολυμπίων και για κάθε χρήση: 

1. Σε απόσταση 150μ από χαμηλή τάση η δαπάνη θα καλύπτεται από το δήμο κατά 60%και το 

υπόλοιπο 40% από τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη. 

2. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 150μ και μέχρι ποσού δαπάνης 2.934,70 ευρώ (1.000.000δρχ) η 

δαπάνη θα καλύπτεται εξ ημισείας από το Δήμο και τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη 

3. Πέρα του ποσού των 2.934,70ευρώ η συμμετοχή του Δήμου θα είναι 1.467,35 ευρώ 

(500.000δρχ) το δε υπόλοιπο θα καλύπτεται από τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη» 

Λόγω του ότι τέτοιος κανονισμός δεν είχε ψηφιστεί από κανένα άλλο πρώην Δήμο και για 

λόγους ίσης αντιμετώπισης των πολιτών, πρέπει να παρθεί απόφαση από το συμβούλιό μας για την μη 

ισχύ αυτού μέχρι να ψηφιστεί ένας νέος κανονισμός από τον ενιαίο πλέον Δήμο Ρόδου και να αφορά 

όλους τους πολίτες. 

Παρακαλώ το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

       Γνωμοδοτεί υπέρ της κατάργησης της με απόφασης 40/2000 Δ.Σ. Αφάντου περί «ψήφισης 

κανονιστική ρύθμισης των μικτών επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού» μέχρι τη ψήφιση ενός νέου 

κανονισμού από τον ενιαίο πλέον Δήμο Ρόδου, διότι το μέτρο είναι επαχθές για τη Δημοτική Ενότητα 

Αφάντου σε σχέση με τους λοιπούς πολίτες του νησιού και δε αποτελεί μέτρο ισονομίας. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προέδρου και των παρόντων μελών του Συμβουλίου) 

 

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 

 Την με αρ. 26/2016 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

      Εγκρίνει και διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, την με αρ. 

26/2016 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, αποσπάσματος πρακτικού της 13
ης

 

/2016 Τακτικής Συνεδρίασης, για την κατάργηση της απόφασης με 40/2000 Δ.Σ. Αφάντου περί 

«ψήφισης κανονιστική ρύθμισης των μικτών επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού» μέχρι τη ψήφιση ενός 

νέου κανονισμού από τον ενιαίο πλέον Δήμο Ρόδου, διότι τέτοιος κανονισμός δεν είχε ψηφιστεί από 

κανένα πρώην Δήμο, καθώς και για λόγους ίσης αντιμετώπισης των πολιτών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 12
ο 
                                                                  Απόφ. 444/2016  (Α.Δ.Α: ΩΒΖ3Ω1Ρ-ΜΧΠ) 

Έγκριση απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης με αρ. 14/2016 

(απόσπασμα πρακτικού 4ου/2016) με θέμα κατάργηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Αφάντου αρ. 40/2000 περί ψήφισης κανονιστικής ρύθμισης των μικτών επεκτάσεων δημοτικού 

φωτισμού». 

 

(Έγγραφο Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης με αριθ. πρωτ.: 6/91589/31-10-2016) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. 14/2016 απόφαση Κοινοτικού 

Συμβουλίου Αρχίπολης της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, ως κατωτέρω: 

 

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 

 

Αριθ. Πρακτικού:  04/2016 

 

 Στην Αρχίπολη σήμερα την 24 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00μ.μ. συνήλθε 

σε Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 του 3852/10(ΦΕΚ Α΄87/2010) το 

Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης στο Γραφείο Προέδρου Αρχίπολης, 

αίθουσα που ορίστηκε ως  τόπος συνεδριάσεων του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την με 

αριθ.πρωτ.  6/87551 από 17/10/2016 πρόσκληση του Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου η οποία 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα  και εμπρόθεσμα  σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, για 

συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

 Ενημέρωση μελών 

 Θέμα μόνο ημερήσιας διάταξης: Επέκταση μικτού δημοτικού ηλεκτροφωτισμού  

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

 

 1. Σάββας Μακρής - Πρόεδρος 

 2. Ιωάννης Σφήκας – Μέλος 

 3. Αντώνης Κάλλας -  Μέλος 

 

 

ΚΑΝΕΙΣ 
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Δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν  

1. Δήμαρχος 

2. Σάββας Διακοσταματίου, Αντιδήμαρχος 

3. Σωτήρης Πετράκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος 

  

Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου κ. Τσαμπίκα 

Γιαννακάκη  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης 

 

Θ Ε Μ Α μόνο ημερήσιας διάταξης : Επέκταση μικτού δημοτικού ηλεκτροφωτισμού  

Αριθ. Από. 14/2016 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος είπε τα εξής 

 

Σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 2/73822 ο Αντιδήμαρχος οικονομικών μας ενημερώνει ότι η  

απόφαση 40/2000 του Δ.Σ. Αφάντου περί «ψήφισης κανονιστική ρύθμισης των μικτών επεκτάσεων 

δημοτικού φωτισμού» (με την αριθμ. 2501/6-3-2000 νομιμοποίηση της από την Δ/νση Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου) προέβλεπε ότι στα εκτός οικισμών Αφάντου, 

Αρχίπολη και Κολυμπίων και για κάθε χρήση: 

1. Σε απόσταση 150μ από χαμηλή τάση η δαπάνη θα καλύπτεται από το δήμο κατά 60% και το 

υπόλοιπο 40% από τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη. 

2. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 150μ και μέχρι ποσού δαπάνης 2.934,70 ευρώ (1.000.000δρχ) η 

δαπάνη θα καλύπτεται εξ ημισείας από το Δήμο και τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη 

3. Πέρα του ποσού των 2.934,70ευρώ η συμμετοχή του Δήμου θα είναι 1.467,35 ευρώ 

(500.000δρχ) το δε υπόλοιπο θα καλύπτεται από τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη» 

 

Λόγω του ότι τέτοιος κανονισμός δεν είχε ψηφιστεί από κανένα άλλο πρώην Δήμο και για λόγους 

ίσης αντιμετώπισης των πολιτών, πρέπει να παρθεί απόφαση από το συμβούλιό μας για την μη ισχύ 

αυτού μέχρι να ψηφιστεί ένας νέος κανονισμός από τον ενιαίο πλέον Δήμο Ρόδου και να αφορά όλους 

τους πολίτες. 

Παρακαλώ το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

Γνωμοδοτεί υπέρ της κατάργησης της με απόφασης 40/2000 Δ.Σ. Αφάντου περί «ψήφισης 

κανονιστική ρύθμισης των μικτών επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού» μέχρι τη ψήφιση ενός νέου 

κανονισμού από τον ενιαίο πλέον Δήμο Ρόδου, διότι το μέτρο είναι επαχθές για τη Τοπική κοινότητα 

Αρχίπολης σε σχέση με τους λοιπούς πολίτες του νησιού και δε αποτελεί μέτρο ισονομίας. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προέδρου της γραμματέως και των παρόντων μελών του 

Συμβουλίου) 

 

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 

 Την με αρ. 14/2016 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Αρχίπολης της Δημοτικής Ενότητας 

Αφάντου  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 



53 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

      Εγκρίνει και διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, την με αρ. 

14/2016 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης Δημοτικής Ενότητας 

Αφάντου Δήμου Ρόδου, αποσπάσματος πρακτικού της 4
ης

 /2016 Τακτικής Συνεδρίασης, για την 

κατάργηση της απόφασης 40/2000 Δ.Σ. Αφάντου περί «ψήφισης κανονιστική ρύθμισης των μικτών 

επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού» μέχρι τη ψήφιση ενός νέου κανονισμού από τον ενιαίο πλέον Δήμο 

Ρόδου, διότι τέτοιος κανονισμός δεν είχε ψηφιστεί από κανένα πρώην Δήμο, καθώς και για λόγους 

ίσης αντιμετώπισης των πολιτών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 13
ο 
                                                               Απόφ. 445/2016  (Α.Δ.Α: ΨΚΡΞΩ1Ρ-ΟΘΜ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Θαρρενού Παρασκευής 

υπεύθυνης διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 355/2016 ποσού 5.023,97€ 

για τις ανάγκες χορήγησης νέων παροχών ηλεκτροφωτισμού στην Δημοτική Κοινότητα 

Έμπωνας Δ.Ε. Αταβύρου.  

 

(Εισήγηση Δημοτικής Κοινότητας Αταβύρου με αρ. πρωτ. 9/89421/24-10-2016 & εισήγηση τμήματος 

ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/92199/2-11-2016) 

 

O Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας 

Αταβύρου με αρ. πρωτ.: 9/89421/24-10-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αριθμό  355/2016 χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής. 

 

 Σας καταθέτω απόδοση λογαριασμού για το επ’ ονόματι μου Θαρενού Παρασκευή ένταλμα 

προπληρωμής με αριθμό  355/13-09-2016 συνολικού ποσού 5.023,97€ ( πέντε χιλιάδες είκοσι τρία 

ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) το οποίο εγκρίθηκε  με την αριθμό 356/2-09-2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 Το ένταλμα προπληρωμής εκδόθηκε για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων για τα παρακάτω έργα της ΔΕ Αταβύρου: 

1.Χορήγηση μίας νέας παροχής ισχύος 8 ΚVA(No 0) με αριθμό παροχής 52614489 για τη 

σύνδεση στο Δίκτυο  Διανομής Χαμηλής Τάσης στη περιοχή Κρόκου της Δημοτικής Κοινότητας 

του Έμπωνα, του οποίου το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.729,30 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με το ΑΡ./ΗΜ./3346/14-07-2016 έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ, όπου στον προϋπολογισμό του Δήμου επιβαρύνεται ο ΚΑ : 20-6211. 0001 με τίτλο 

«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος  για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας».   

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

Γραμμάτιο είσπραξης Εθνική Τράπεζα Ελλάδος : Νο 17/17-10-2016 ποσού «4.730,10 €» 

συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 0,80 € για την προμήθεια της τράπεζας με κωδικό 

ηλεκτρονικής πληρωμής 00005526144890182022 ωσότου εκδοθεί ισόποσο παραστατικό από τη 

κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ,  το οποίο θα σας προσκομίσω μόλις μου αποσταλεί. 

2. Χορήγηση  μίας νέας παροχής ισχύος 8 ΚVA (No 0) με αριθμό παροχής 52614494  για τη 

σύνδεση στο Δίκτυο  Διανομής Χαμηλής  Τάσης στη περιοχή  Αγίου Γεωργίου  της Τοπικής  

Κοινότητας του Μονολίθου, του οποίου το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 293,07 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με το ΑΡ./ΗΜ./3352/14-07-2016 έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ, όπου στον προϋπολογισμό του Δήμου επιβαρύνεται ο ΚΑ : 20-6211. 0001 με τίτλο 

«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος  για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας».   
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ΑΠΟΔΟΣΗ 

Γραμμάτιο είσπραξης Εθνική Τράπεζα Ελλάδος : Νο 18/17-10-2016 ποσού «293,87 €» 

συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 0,80 € για την προμήθεια της τράπεζας με κωδικό 

ηλεκτρονικής πληρωμής 00005526144940182021 ωσότου εκδοθεί ισόποσο παραστατικό από τη 

κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ,  το οποίο θα σας προσκομίσω μόλις μου αποσταλεί. 

 Μετά από τα παραπάνω παρακαλώ όπως εγκρίνεται την απόδοση λογαριασμού του 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι μου Θαρενού Παρασκευή με αριθμό   355/13-

09-2016 ποσού 5.023,97 € (Απόφαση ΟΕ 356/21-09-2016) όπως ακριβώς αναφέρεται στα 

παραπάνω δικαιολογητικά που σας καταθέτω συνημμένα». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή της υπολόγου - υπαλλήλου κ. Θαρενού Παρασκευής)  

 

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την  εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου με αρ. πρωτ.: 9/89421/24-10-2016  

 Την εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/92199/2-11-2016 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της υπολόγου-υπάλληλου κ. Θαρενού Παρασκευής, βάσει 

της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/921991/2-

11-2016), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 

355Α/13-09-2016, συνολικού ποσού 5.023,97€ (πέντε χιλιάδων είκοσι τριών  ευρώ και ενενήντα επτά 

λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 

75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 356/21-09-2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 66ΙΘΩ1Ρ-Θ5Κ) αποφάσεων 

της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες επέκτασης δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή 

Αγίου Γεωργίου στο Μονόλιθο και την τοποθέτηση παροχής ηλεκτροδότησης στο Πυροφυλάκιο 

της περιοχής Κρόκου της Δ.Κ. Έμπωνα αντίστοιχα. 
 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης 

του, εν λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

  
Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 355Α/13-9-2016 συνολικού ποσού 5.023,97 € εκδόθηκε 

στο όνομα της Δημοτικής Υπαλλήλου κ. Θαρενού Παρασκευής για τις ανάγκες επέκτασης δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού, ως ανωτέρω, σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 με τίτλο «Αντίτιμο Αντίτιμο 

ηλεκτρικού ρεύματος  για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας» προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016.   

 

Γ) Απαλλάσσει την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης  ποσού   ύψους  

5.023,97€ που με την απόφαση 356/21-09-2016 ορίστηκε να τα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες 

επέκτασης δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στο Μονόλιθο και την 

τοποθέτηση παροχής ηλεκτροδότησης στο Πυροφυλάκιο της περιοχής Κρόκου της Δ.Κ. 

Έμπωνα αντίστοιχα. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΧΕΠ 355Α/2016 5.023,97€ 
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Παραστατικό Εθνικής Τράπεζας αρ. 17/17-10-016 4.730,10€ 

Παραστατικό Εθνικής Τράπεζας αρ. 18/17-10-016      293,87€  

ΣΥΝΟΛΟ          5.023,97€ 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                  μηδέν 0,00 € 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                        Απόφ. 446/2016  (Α.Δ.Α: ΩΔ5ΚΩ1Ρ-231) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος του δημόσιου 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Λινδίων του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2016". 

 

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

2/93678/07.11.2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/93678/07-11-2016, δια της οποίας 

κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

  

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της 

επιτροπής, για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων δε Λινδίων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.20/7131.0007.0004)» 

 

Στη Ρόδο στις 04 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μειοδότη της «προμήθειας κάδων απορριμμάτων δε Λινδίων(κωδ. 20/7131.0007.0004), έτους 2016», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του 

με την απόφαση 400/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 4298/2016 Απόφαση 

του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 18/10/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/87636/2016. 

Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

από την ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 745/2016 του ΔΣ για την έγκριση της προμήθειας και 

της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως 

προβλέπεται από το νόμο.  

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

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 04/11/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά η εταιρεία:  

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

2. ΔΦ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 
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1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 01/11/2016), 

η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών. Οι 

προμηθευτές είχαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. 

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή 

αποφασίζει, και οι 2 ανωτέρω εταιρείες να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή 

στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την 

ίδια ημέρα. Τα ζητούμενα προϊόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχαν οι 

διαγωνιζόμενοι, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, 

καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού 
και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο 

στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών).  

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

1. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ  έδωσε 

προσφορά για όλη την ποσότητα κάδων του διαγωνισμού 39.068 ευρώ άνευ φπα ή 48.444,32 

ευρώ άνευ φπα. 

2. Η εταιρεία ΔΦ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ έδωσε προσφορά για όλη την ποσότητα κάδων 

του διαγωνισμού 42.938,30 ευρώ άνευ φπα ή 53.243,49 ευρώ άνευ φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτές στο σύνολό τις την προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την 

προμήθεια κάδων απορριμμάτων στη δε Λινδίων, καθώς αυτές είναι κατά είδος, αλλά και στο 

σύνολό τους χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

2. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της 

προμήθειας στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΕΒΕ(HELESI) με αφμ: 094270233 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt 35 174 6.090 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 770 lt 200 140.50 28.100 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 660 lt 15 138 2.070 

4 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 240 lt 78 36 2.808 

 ΣΥΝΟΛΟ ANEY ΦΠΑ 39.068 

Φ.Π.Α. 24% 9.376.32 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 48.444.32 

 

3. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι 

όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

4. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα (1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 
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5.  Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη 

του διαγωνισμού.  

6. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

7. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ 

φπα.» 

(Ακολουθούν 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, υπ’ αρ. 2/93678/07-11-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 04/11/2016, Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, 

 Τα άρθρα 58 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 20/7131.0007.0004, σαν «προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων δε Λινδίων». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για τις «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Λινδίων του Δήμου Ρόδου», έτους 2016 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για το σύνολο της υπηρεσίας 

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Λινδίων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016» και ανακηρύσσει  

προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (HELESI) με ΑΦΜ: 094270233, με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt 35 174 6.090 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 770 lt 200 140.50 28.100 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 660 lt 15 138 2.070 

4 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 240 lt 78 36 2.808 

 ΣΥΝΟΛΟ ANEY ΦΠΑ 39.068 

Φ.Π.Α. 24% 9.376.32 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 48.444.32 

 

Γ) Ο προσωρινός μειοδότης οφείλει εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών που αναφέρονται στο 

Ν.4412/2016 να προσκομίσει στην επιτροπή διαγωνισμού όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στη διακήρυξη, ώστε να ανακηρυχθεί τελικός μειοδότης. 
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Δ) εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 

 Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι 

όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

 Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα (1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

 Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

 Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ 

Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                       Απόφ. 447/2016  (Α.Δ.Α: 697ΘΩ1Ρ-ΓΓΞ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος του δημόσιου 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2016". 

 

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

2/93682/07.11.2016) 

 

O Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/93682/07-11-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της 

επιτροπής, για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια 

τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού 

υλικού Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.10/7134.0003)» 

Στη Ρόδο στις 01 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μειοδότη της «προμήθειας τηλεπικοινωνιακού υλικού(κωδ. 10/7134.0003), της ΔΕ Ρόδου, έτους 2016», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του 

με την απόφαση 398/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 4874/2016 Απόφαση 

του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 14/10/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/86775/2016. 

Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

από την ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 646/2016 του Δ.Σ. για την έγκριση της προμήθειας 
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και της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως 

προβλέπεται από το νόμο.  

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

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 27/04/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά η εταιρεία:  

1. Ν. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-EASYNET 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 01/11/2016), 

η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα προμηθευτή. Ο 

προμηθευτής είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. 

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή 

αποφασίζει, η ανωτέρω εταιρεία να προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο 

άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. Σε αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από το 

διαγωνιζόμενο. 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την 

ίδια ημέρα. Τα ζητούμενα προιόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχε οι 

διαγωνιζόμενος, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, 

καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού 
και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει ο διαγωνιζόμενος να προκριθοεί στο επόμενο και τελευταίο 

στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών). Σε αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από 

το διαγωνιζόμενο. 

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του συμμετέχοντα στον πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

1. Η εταιρεία Ν. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έδωσε προσφορά για τον πίνακα Α με συνολική 

τιμή 2.624 ευρώ άνευ φπα, για τον πίνακα Β με συνολική προσφορά 17.100 ευρώ άνευ φπα 

και για τον πίνακα Γ με συνολική προσφορά 11.699,35 ευρώ άνευ φπα.  

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολό της την προσφορά του συμμετέχοντα Ν. ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ, καθώς αυτή είναι κατά είδος, αλλά και στο σύνολο χαμηλότερη από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης.  

2. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της 

προμήθειας του τηλεπικοινωνιακού υλικού  στην εταιρεία  Ν. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

με αφμ: 800338154 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 

 

A/A Είδος Τεμά

χια 

Ενδεικτική 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

1 Switch Gbit Managed 48port 4 639,70€ 2.558,80€ 

2 Switch Gbit Unmanaged 24port 11 120,00€ 1.320,00€ 

3 Access Point 65 120,00€ 7.800,00€ 



60 

 

4 Outdoor Antenna 130 12,00€ 1.560,00€ 

5 Access Point (Κατευθυντικής Κεραίας) 10 95,00€ 950,00€ 

6 Hotspot Router 10 60,00€ 600,00€ 

7 Patch Panel 48port 10 90,00€ 900,00€ 

8 Μεταλλικός Ιστός Κεραίας 20 8,00€ 160,00€ 

9 Βάση Στήριξης Ιστού 9 16,00€ 144,00€ 

10 File Server 8Tb 1 880,00€ 880,00€ 

11 Τροφοδοτικό Πάγκου 1 265,00€ 265,00€ 

12 Ηλεκτρονικό Πολύμετρο 2 37,00€ 74,00€ 

13 Φορτιστής Μπαταριών 1 18,00€ 18,00€ 

14 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες ΑΑ (ΣΕΤ 

2τεμ.) 

4 5,00€ 20,00€ 

15 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες ΑΑΑ (ΣΕΤ 

4τεμ.) 

6 4,50€ 27,00€ 

16 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες 9V 4 5,00€ 20,00€ 

17 Τηλεφωνικό Καλώδιο 100 0,15€ 15,00€ 

18 Μούφα RJ45  30 6,50€ 195,00€ 

19 Μούφα RJ11 16 0,50€ 8,00€ 

20 Κλίπ Καλωδίων RJ45 (κουτί των 50τεμ.)  6 5,00€ 30,00€ 

21 Κλίπ Καλωδίων RJ45 (κουτί των 10τεμ.) 11 9,00€ 99,00€ 

22 Κλίπ Καλωδίων RJ11 50 0,10€ 5,00€ 

23 Σκληρός Δίσκος 2.5” ιντσών  1 120,00€ 120,00€ 

24 Θήκη Σκληρού Δίσκου 2.5” ιντσών 1 60,00€ 60,00€ 

25 Εργαλειοθήκη  1 90,00€ 90,00€ 

26 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 1 330,00€ 330,00€ 

27 Εργαλεία χειρός (σετ) 1 55,00€ 55,00€ 

28 Εργαλειοθήκη Σετ με εργαλεία 1 90,00€ 90,00€ 

29 Φορητός Η/Υ 1 900,00€ 900,00€ 

30 Σταθεροποιητές 17 50,00€ 850,00€ 

31 File Server 4Tb 1 315,00€ 315,00€ 

32 Έγχρωμος εκτυπωτής Laser 1 450,00€ 450,00€ 

33 Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα Laser 1 295,20€ 295,20€ 

     

 Σύνολο προ 

ΦΠΑ 
17.100,00€ 

 Σύνολο με 

ΦΠΑ 
21.204,00€ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

 

Α/Α Είδος Τεμάχια 
Ενδεικτική τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

1 Η/Υ Βιομηχανικού Τύπου 1 728,00 € 728,00 € 

2 
Οθόνη για Η/Υ βιομ/κού 

τύπου (Panel PC) 
1 396,00 € 396,00 € 

3 Υλικό οδήγησης 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

 

Σύνολο προ ΦΠΑ 2.624,00 € 

Σύνολο με ΦΠΑ 

(24%) 
3.253,76 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ TEMΑΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (χωρίς 

φπα) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(χωρίς 

φπα) 

1 ΜΗΤΡΙΚΗ 1150 SOCKET 1150 30 54,00 1.620,00 

2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CORE i3 30 115,00 3.450,00 

3 ΜΝΗΜΗ DDR3 DDR3/1600/4GB 30 19,35 580,65 

4 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 550W 50 25,00 1.250,00 

5 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI GIGABIT 15 12,00 180,00 

6 ΣΚΛHΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 3,5" 500GB 50 43,00 2.150,00 

7 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 1GB DDR3 PCI-E 10 36,29 362,90 

8 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/800/2GB 20 24,19 483,87 

9 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/667/2GB 20 21,77 435,48 

10 ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

MICRO ATX , 

ATX 10 23,00 230,00 

11 ΜΗΤΡΙΚΗ 1155 SOCKET 1155 1 56,45 56,45 

12 DVD-RW DRIVE SATA 5,25" 30 14,52 435,48 

13 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ USB 3 16,13 48,39 

14 ΨΥΚΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 1155/1150/775 2 12,10 24,19 

15 ΚΑΡΤΑ USB PCI-E PCI-E USB3 3 16,13 48,39 

16 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BIOS 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ CR2032 - 3V 10 0,40 4,03 

17 

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ DVI TO 

RGB DVI TO RGB 15 4,03 60,48 
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18 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΚΟΥΤΙΟΥ 80mm 12 6,45 77,42 

19 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΚΟΥΤΙΟΥ 120mm 20 8,06 161,29 

20 

USB DVD-RW DRIVE 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

USB3 - USB2 - 

SLIM 1 40,32 40,32 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 

ΦΠΑ 24%) 11.699,35 

 

3. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι 

όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

4. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την υπογραφή 

της. 

5.  Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

6. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη 

και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 

7. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/93682/07-11-2016 του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το από 01/11/2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημόσιου, πρόχειρου, 

μειοδοτικού διαγωνισμού  για την Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου Ρόδου, έτους 

2016". 

 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρου διαγωνισμού και ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη 

για το σύνολο της προμήθειας του τηλεπικοινωνιακού υλικού, την εταιρεία  «Ν. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ» με Α.Φ.Μ.: 800338154, για τον πίνακα Α΄ με συνολική τιμή 2.624,00 ευρώ άνευ φπα, 

για τον πίνακα Β΄ με συνολική προσφορά 17.100,00 ευρώ άνευ φπα και για τον πίνακα Γ΄ με 

συνολική προσφορά 11.699,35 ευρώ άνευ φπα ως κατωτέρω: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 

 

A/A Είδος Τεμά

χια 

Ενδεικτική 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

1 Switch Gbit Managed 48port 4 639,70€ 2.558,80€ 

2 Switch Gbit Unmanaged 24port 11 120,00€ 1.320,00€ 

3 Access Point 65 120,00€ 7.800,00€ 

4 Outdoor Antenna 130 12,00€ 1.560,00€ 

5 Access Point (Κατευθυντικής Κεραίας) 10 95,00€ 950,00€ 

6 Hotspot Router 10 60,00€ 600,00€ 

7 Patch Panel 48port 10 90,00€ 900,00€ 

8 Μεταλλικός Ιστός Κεραίας 20 8,00€ 160,00€ 

9 Βάση Στήριξης Ιστού 9 16,00€ 144,00€ 

10 File Server 8Tb 1 880,00€ 880,00€ 

11 Τροφοδοτικό Πάγκου 1 265,00€ 265,00€ 

12 Ηλεκτρονικό Πολύμετρο 2 37,00€ 74,00€ 

13 Φορτιστής Μπαταριών 1 18,00€ 18,00€ 

14 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες ΑΑ (ΣΕΤ 

2τεμ.) 

4 5,00€ 20,00€ 

15 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες ΑΑΑ (ΣΕΤ 

4τεμ.) 

6 4,50€ 27,00€ 

16 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες 9V 4 5,00€ 20,00€ 

17 Τηλεφωνικό Καλώδιο 100 0,15€ 15,00€ 

18 Μούφα RJ45  30 6,50€ 195,00€ 

19 Μούφα RJ11 16 0,50€ 8,00€ 

20 Κλίπ Καλωδίων RJ45 (κουτί των 50τεμ.)  6 5,00€ 30,00€ 

21 Κλίπ Καλωδίων RJ45 (κουτί των 10τεμ.) 11 9,00€ 99,00€ 

22 Κλίπ Καλωδίων RJ11 50 0,10€ 5,00€ 

23 Σκληρός Δίσκος 2.5” ιντσών  1 120,00€ 120,00€ 

24 Θήκη Σκληρού Δίσκου 2.5” ιντσών 1 60,00€ 60,00€ 

25 Εργαλειοθήκη  1 90,00€ 90,00€ 

26 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 1 330,00€ 330,00€ 

27 Εργαλεία χειρός (σετ) 1 55,00€ 55,00€ 

28 Εργαλειοθήκη Σετ με εργαλεία 1 90,00€ 90,00€ 

29 Φορητός Η/Υ 1 900,00€ 900,00€ 

30 Σταθεροποιητές 17 50,00€ 850,00€ 

31 File Server 4Tb 1 315,00€ 315,00€ 

32 Έγχρωμος εκτυπωτής Laser 1 450,00€ 450,00€ 

33 Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα Laser 1 295,20€ 295,20€ 
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 Σύνολο προ 

ΦΠΑ 
17.100,00€ 

 Σύνολο με 

ΦΠΑ 
21.204,00€ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

Α/Α Είδος Τεμάχια 
Ενδεικτική τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

1 Η/Υ Βιομηχανικού Τύπου 1 728,00 € 728,00 € 

2 
Οθόνη για Η/Υ βιομ/κού 

τύπου (Panel PC) 
1 396,00 € 396,00 € 

3 Υλικό οδήγησης 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

 

Σύνολο προ 

ΦΠΑ 
2.624,00 € 

Σύνολο με ΦΠΑ 

(24%) 
3.253,76 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ TEMΑΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (χωρίς 

φπα) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(χωρίς 

φπα) 

1 ΜΗΤΡΙΚΗ 1150 SOCKET 1150 30 54,00 1.620,00 

2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CORE i3 30 115,00 3.450,00 

3 ΜΝΗΜΗ DDR3 DDR3/1600/4GB 30 19,35 580,65 

4 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 550W 50 25,00 1.250,00 

5 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI GIGABIT 15 12,00 180,00 

6 ΣΚΛHΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 3,5" 500GB 50 43,00 2.150,00 

7 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 1GB DDR3 PCI-E 10 36,29 362,90 

8 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/800/2GB 20 24,19 483,87 

9 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/667/2GB 20 21,77 435,48 

10 ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

MICRO ATX , 

ATX 10 23,00 230,00 

11 ΜΗΤΡΙΚΗ 1155 SOCKET 1155 1 56,45 56,45 

12 DVD-RW DRIVE SATA 5,25" 30 14,52 435,48 

13 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ USB 3 16,13 48,39 

14 ΨΥΚΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 1155/1150/775 2 12,10 24,19 

15 ΚΑΡΤΑ USB PCI-E PCI-E USB3 3 16,13 48,39 

16 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BIOS 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ CR2032 - 3V 10 0,40 4,03 
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17 

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ DVI TO 

RGB DVI TO RGB 15 4,03 60,48 

18 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΚΟΥΤΙΟΥ 80mm 12 6,45 77,42 

19 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΚΟΥΤΙΟΥ 120mm 20 8,06 161,29 

20 

USB DVD-RW DRIVE 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

USB3 - USB2 - 

SLIM 1 40,32 40,32 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 

ΦΠΑ 24%) 11.699,35 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                         Απόφ. 448/2016  (Α.Δ.Α: 7ΣΖΥΩ1Ρ-89Ι) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής επί της ένστασης που υποβλήθηκε για το διαγωνισμό 

"Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016". 

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αρ. 

πρωτ.: 2/93686/07-11-2016) 

 

O Πρόεδρος  θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/93686/07-11-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικού επί ενστάσεως  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού το οποίο 

απαντά σε ένσταση που κατατέθηκε για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 

«για τις εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

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

 

«Θέμα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ 

ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

     Σε απάντηση επί της ένστασης που κατατέθηκε στις 04/11/2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 205/04-

11-2016 στην επιτροπή του διαγωνισμού για την εκκένωση των λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου 

έτους 2016 από το συμμετέχοντα ΠΑΥΛΟ ΚΑΣΕΡΗ, θέλουμε να απαντήσουμε ως κάτωθι: 

1. Η επιτροπή του ανωτέρω διαγωνισμού προχώρησε στη διενέργειά του  στις 19/10/2016 και 

στις 09.00 το πρωί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5 στην πόλη 

της Ρόδου. Συμμετέχοντες ήταν οι ΚΑΣΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ και ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ. 

Μειοδότης αναδείχθηκε ο ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ. Το πρακτικό επικυρώθηκε με την απόφαση 

422/2016 της ΟΕ.  

2. Νομίμως στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισμού ως όφειλε, στις 31/10/2016 και στις 10.30 

το πρωί (βλέπετε συνημμένο e-mail) ενημέρωσε όλους τους συμμετέχοντες για το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό αναφέρεται: Οποιαδήποτε νόμιμη 

πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με απόδειξη ή email. 

3. Στις 04/11/2016 και στις 12.30 μμ ο συμμετέχων ΚΑΣΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ κατέθεσε στην 

επιτροπή του διαγωνισμού εγκαίρως ένσταση επί του πρακτικού του διαγωνισμού, η οποία 

και επισυνάπτεται. Δεν επισυνάπτεται όμως το προβλεπόμενο παράβολο υπέρ Δημοσίου, 
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αλλά αντί αυτού μία υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι την ημέρα κατάθεσης της ένστασης 

τα δημόσια ταμεία είναι κλειστά. Στο άρθρο 2.5 της διακήρυξης αναφέρεται: «Για το 

παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο». 

4. Θέλουμε να ενημερώσουμε τον ενιστάμενο ότι η επιτροπή δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή 

την ένσταση επί του διαγωνισμού και δεν την εξετάζει ως προς την ουσία της, καθώς δεν 

ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία κατάθεσης αυτής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη 

διακήρυξη του διαγωνισμού και στο άρθρο 2.5.      

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν 

ότι κάνουν δεκτούς ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και πιο συγκεκριμένα, άρθρο 2.2: «Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν.1599/86 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». Άρα δεν μπορούν να ισχυριστούν διαφωνία με τους όρους του διαγωνισμού.  

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

Να μην κάνει αποδεκτή, να μην εξετάσει ως προς την ουσία της και να απορρίψει την ένσταση 

που κατατέθηκε στο διαγωνισμό για την εκκένωση λυμάτων βόθρων στα διοικητικά όρια του Δήμου 

Ρόδου έτους 2016, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/93686/07-11-2016 του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για τις «Εκκενώσεις λυμάτων 

βόθρων Δήμου Ρόδου έτους 2016». 

 

Β) Απορρίπτει την ένσταση  του κ. ΚΑΣΕΡΗ ΠΑΥΛΟΥ, η οποία έγινε κατά της με αρ. 422/2016 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για τις «Εκκένωση λυμάτων βόθρων Δήμου Ρόδου έτους 2016» 

και δεν την εξετάζει ως προς την ουσία της, καθώς δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία 

κατάθεσης αυτής. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                   Απόφ. 449/2016  (Α.Δ.Α: ΩΛΗ8Ω1Ρ-ΜΨΠ) 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην 

Κοιλάδα των Πεταλουδών ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.000,00 €. 

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αρ. 

πρωτ.: 2/94022/08-11-2016) 
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O Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/94022/08-11-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα :  Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην 

Κοιλάδα των Πεταλουδών. 

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

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

διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού. Κατόπιν τούτου αιτούμαστε την διάθεση της 

πίστωσης για τους κωδικούς του προϋπολογισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλουδών» ως 

κάτωθι. 

Κωδικός Αιτηθέν ποσό 

70-7131.0006  136.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 136.000,00 

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

παρόν οικονομικό έτος. 

2. Παρακαλώ να προβείτε στην κατάρτιση των όρων Διακήρυξης και την έγκριση της μελέτης 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλουδών» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.000,00€ (ΚΑ, 70-7131.0006)». 

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

 

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

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλουδών», κλήθηκαν από τον πρόεδρο 

της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/94022/08-11-2016 του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής Ανοικτού ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και διαχείρισης 

εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλουδών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.000,00€» ως 

κατωτέρω: 

 

    Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων.                                                                                                       

 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11.  Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-2010), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209.  

13. Την με α.α. ……..  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου 

14. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  …………  

15. Τη με αριθμό 433/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΡΥΔΩ1Ρ-ΥΑΗ), με την 

οποία εγκρίθηκαν:   

i) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθείσα   

Π.Α.Υ. 

ii) οι τεχνικές προδιαγραφές και 

iii) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης  

16. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  ….. 

17. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια συστήματος έκδοσης & Διαχείρισης εισιτηρίων 

στην κοιλάδα των Πεταλουδών. 

18. Την απόφαση Δημάρχου 1758/2016 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.                                                   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την 

ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση «συστήματος έκδοσης & Διαχείρισης 

εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλουδών» για το έτος 2016 για τις ανάγκες του Δήμου, 
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προϋπολογισμού  €136.000  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κωδικούς 

Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

31730000-2 Σύστημα έκδοσης & 

Διαχείρισης εισιτηρίων 

στην κοιλάδα των 

Πεταλουδών του 

Δήμου Ρόδου 

70-7131.0006 109.677,42 26.322,58 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών με βάση τους Πίνακες του 

Παραρτήματος Β’. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως 

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την 

Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή 

μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή 

της υπαναχώρησης της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα 

Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη  

 Θα αναρτηθεί:  

1. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην Ιστοσελίδα του Δήμου  Ρόδου, www.rhodes.gr 

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

 Θα δημοσιευθεί  

1. Στον Ελληνικό Τύπο  

2. Στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  
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Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από το τμήμα προμηθειών του Δήμου 

 (Καποδιστρίου 3-5. περιοχή Κόβα). Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την 

ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως στο  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της 

διαδικασίας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου 

της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών 

Διεύθυνσης Καποδιστρίου 3-5, τηλ:22410-77728, fax: 22410-39780, E-mail: nafantenos@gmail.com.  

Συνοπτικά Στοιχεία 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διεύθυνση Οικονομικού , τμήμα προμηθειών  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοικτός ηλεκτρονικός 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημέρα /ημερομηνία / 2016 και ώρα ……. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ 

 ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημέρα /ημερομηνία / 2016 και ώρα ……. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV    31730000-2 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   1.Εγγύηση συμμετοχής: €2.193,55 

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

136.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

120 ημέρες 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2ο :ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   

ΑΡΘΡΟ 9ο :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 12ο :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 14ο :.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 15ο:ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 17ο:   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   

ΑΡΘΡΟ 18ο :ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 

υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 

καθαρής συμβατικής αξίας 
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ΑΡΘΡΟ 21ο:ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 23ο:ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 24ο:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΤΙΜΗ  

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

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

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 

της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

http://www.promitheus.gov.gr/


73 

 

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 

δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  …/…../……και  ώρα 10:00. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι …./……/…… και  ώρα 15:00. 

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των υλικών (ολική 
προσφορά).  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών …/…/2016 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

…/…/2016 ώρα …:… 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 6 της  Π1-2390/2013.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και την 

Π1/2390/2013(Β΄2677) Υπουργική Απόφαση ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά  ισχύος 

είναι: 

α) η σύμβαση  

β) η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

ε) οι τεχνικές προδιαγραφές - μελέτη  

στ) ο προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
:Γλώσσα διαδικασίας  

 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής 

είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

 Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα 

κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα 

από την αντίστοιχη χώρα προέλευσης και επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης (APOSTILLE), 

ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει 

είτε:  

          α) από αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία της χώρας προέλευσης,  

http://www.promitheus.gov.gr/
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          β) από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος,  

          γ) από το αρμόδιο προξενείο,  

          δ) από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας   

          (Π.Δ. 503/1985, Φ.Ε.Κ. 182 Α΄/24-10-1985) και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων   

          (Ν.4194/2013, Φ.Ε.Κ. 208 Α΄/27-09-2013), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν προσφυγές θα υποβάλλονται στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και 

του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: Δικαίωμα συμμετοχής 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,  

    β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων  

    Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια    σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του      σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του 

Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας.  

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη προμήθεια δεν απορρίπτονται με 

μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο 

πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. 

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να 

περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση 

συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων 

να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 

περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.   

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

 είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες  ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Ο  χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 6 της  Π1-2390/2013.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και την 

Π1/2390/2013(Β΄2677) Υπουργική Απόφαση ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού  

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το 

κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να κατατίθενται σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στη § 2του άρθρου 67 Ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 

κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 

διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 

1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
: Δικαιολογητικά συμμετοχής -Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) 

ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα:  

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-

5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω: 

Α1.1)  Υπεύθυνη δήλωση  κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 ότι δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. Αναλυτικά:  

 1. «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Σημείωση 1: Η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη έκδοσης τελεσίδικης 

καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2.  δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις  του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 

την εθνική νομοθεσία και β) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του  όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.» 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Σημείωση1: Εφόσον ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων των τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους θεωρείται ότι δεν αθετεί τις αναγραφόμενες υποχρεώσεις 

καταβολής φόρων και κοινωνικής ασφάλισης.  

3. ότι   πληροί τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (Α΄147).  

β) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
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δραστηριότητες και δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε  ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

A1.2) Υπεύθυνη δήλωση  περί εγγραφής τους στο οικείο  Επιμελητήριο ,ορίζοντας ρητά την 

επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των  δραστηριοτήτων που ασκούν ( ρητά 

κατονομαζόμενες ) ,προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η το ειδικό επάγγελμά τους ,προκειμένου 

για φυσικά πρόσωπα ,με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο 

Α1.3 ) Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  18 της διακήρυξης  

Α1.4) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου  

Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

1. Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα 

δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα οποία 

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να 

προκύπτουν: 

Ο  Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

2. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από 

την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

3. Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 

οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους. 

Α1.5)Το Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο 

τους, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή   

Α1.6) Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 120 ημερών. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α' και β’, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. (άρθρο 93 Ν.4412/16). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση (όπως αναφέρεται παρακάτω) από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή 

υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 

προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή 

τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν 

υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα 

αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία είναι τα δικαιολογητικά Α1.3 , Α1.4 , Α1.5 ,όπως 

αναφέρονται και απαριθμούνται ανωτέρω. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν 

προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων 

ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη 

διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα 

σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
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προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή 

εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Α1.7 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να: 

1.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 

τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Β. Οικονομική Προσφορά  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό 

της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Προσφερόμενη τιμή 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η δαπάνη 

για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της προσφοράς είναι 

δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται 

αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιμής της 

προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.  

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 

Ν.4412/16).  
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Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν 

τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 10 ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, 

παρ.1, Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής 

σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 

74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 

εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο 

εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με 

νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. 

Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με 

τις λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)  

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από 

τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, 

Ν.4412/16). 
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ΑΡΘΡΟ 11
ο
: Απόρριψη προσφορών 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 7 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί μετά 

από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  

ΑΡΘΡΟ 12
ο
: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 

Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν 

τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

μέλη της είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων την ίδια ημέρα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 

Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, 

Ν.4412/16). 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 

της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  
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Μέσα από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ:  

1.Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, και τα μέλη 

της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 

κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών, συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

2.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής η οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες και 

ανακηρύσσεται  ο προσωρινός ανάδοχος. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία 

άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο 

παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων 

αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του 

Συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διακήρυξη. Με 

την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση.  

Η Οικονομική Επιτροπή  μπορεί  να απαιτεί  τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά 

αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτημα 

ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων 

αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε 

καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές 

τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

β. ΓΙΑ  ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά η απαίτηση του 

ποινικού μητρώου  θα αφορά   τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη 

του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά κοινωνικής 

ασφάλισης για τα μέλη τους ( Ο.Ε  και  Ε.Ε ) και το απασχολούμενο προσωπικό (Ο.Ε. , Ε.Ε., 

Ε.Π.Ε. , Α.Ε.)  

γ. ΓΙΑ  ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν 

τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
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Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής( ήτοι της οικονομικής επιτροπής ) για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω 

παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 

αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του 

συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις …/…/…. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
: Εγγυήσεις 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.). εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 

παρ.1α του Ν.4412/16).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α1) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

α2) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών.  

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ 

ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι 

του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 

από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο 

συμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου 

η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

o την ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

o την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου,  

o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, 

η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 

των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα 

της παρούσας διακήρυξης.  
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ΑΡΘΡΟ 19
ο
: Εκτέλεση της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις  

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της οικονομικής επιτροπής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 

αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

 Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
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α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  επιτροπής, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Οι 

προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με 

δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
: Μονομερής λύση της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 : Δημοσίευση 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

 τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες.  

 την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο τεύχος 

Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  



89 

 

 την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια, την καταχώρηση στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει συνολικά ή τμηματικά  εντός 5 εργάσιμων ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, στο χώρο εγκατάστασης του υπό προμήθεια συστήματος, 

και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα 

περιληφθούν στην σύμβαση. Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών για το 

σύνολο των υπό προμήθεια ειδών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες 

Επιτροπές.  

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: α) 

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Εξοφλητική 

απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά 

Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των 

ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος .Η αμοιβή του 

Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 

εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24
Ο
 :Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η 

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 25
Ο
 :Λοιπές διατάξεις 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  
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4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΛΕΤΗ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

1. Υφιστάμενη Κατάσταση 

Στην Κοιλάδα των Πεταλούδων απασχολούνται 8 υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου και υπολογίζεται 

ότι το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας τους ανέρχεται σε 120.000,00€. 

Οι ετήσιες εισπράξεις από τα εισιτήρια των επισκεπτών ανέρχονται σε 1.200.000,00€. Συνεπώς, 

το ετήσιο κέρδος του Δήμου Ρόδου ανέρχεται σε 1.080.000,00 €, όπως παρουσιάζεται στον 

επόμενο πίνακα. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ  

Εισπράξεις Εισιτηρίων: 1.200.000,00 € 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ  

Μισθοδοσία Προσωπικού (8 άτομα) 120.000,00 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡΔΟΣ: 1.080.000,00 € 

 

2. Κόστος Προτεινόμενης Λύσης 

Δεδομένου ότι η Κοιλάδα των Πεταλούδων διαθέτει 4 εισόδους, το κόστος για την προμήθεια και 

εγκατάσταση του συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων παρουσιάζεται στον επόμενο 

πίνακα. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Τουρνικέ εξωτερικού χώρου με    

1.1 ενσωματωμένω QR Code Reader 4.500,00 € 4 18.000,00 € 

 Αυτόματος Πωλητής Έκδοσης    

 Εισιτηρίων Εξωτερικού Χώρου.    

 Πληρωμή: Κέρματα, Χαρτονομίσματα.    

1.2 Ρέστα: Κέρματα 16.750,00 € 4 67.000,00 € 

 Εφαρμογή Έκδοσης Εισιτηρίων    

1.3 Αυτόματου Πωλητή 1.500,00 € 4 

6.000,00 

€ 

 Εφαρμογή Απομακρυσμένης    
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 Διαχείρισης Αυτόματων Πωλητών    

1.4 Έκδοσης Εισιτηρίων 6.000,00 € 1 6.000,00 € 

 Λογισμικό Διαχείρισης Εισιτηρίων και    

1.5 Συναλλαγών 12.500,00 € 1 12.500,00 € 

 Εξοπλισμός Επανδρωμένου    

 Εκδοτηρίου (POS, Λογισμικό Έκδοσης    

 Εισιτηρίων, Εκτυπωτής Έκδοσης    

 Εισιτηρίων, Επιτραπέζιος QR Code    

1.6 Reader) 3.000,00 € 4 12.000,00 € 

 Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης    

1.7 & Θέσης σε Λειτουργία Εξοπλισμού 5.000,00 € 1 5.000,00 € 

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης-Τεχνικής    

 Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της    

1.8 Πιλοτικής Λειτουργίας 6.000,00 € 1 6.000,00 € 

1.9 Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου 3.500,00 € 1 3.500,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 136.000,00 € 

CPV 31730000-2 Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τουρνικέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτόματος Πωλητής Έκδοσης 
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Φορητές Συσκευές Έκδοσης Εισιτηρίων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                               Εξοπλισμός Επανδρωμένου Εκδοτηρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Εισιτήριο Εισόδου 
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3. Οφέλη από την Εγκατάσταση του Νέου Συστήματος 

Υπολογίζεται ότι μετά την εγκατάσταση του νέου συστήματος, θα απαιτείται στην Κοιλάδα των 

Πεταλούδων η απασχόληση μόνο 2 δημοτικών υπαλλήλων, αντί για 8 που απασχολούνται τώρα. 

Το νέο σύστημα θα παρέχει πολλαπλά οφέλη για τον Δήμο Ρόδου διότι: 

 Οι υπόλοιποι 6 υπάλληλοι μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου 

Ρόδου, όπου πιθανόν να υπάρχει έλλειψη προσωπικού.  

 Θα εξαλειφθεί η απώλεια εσόδων από την εισιτηριοδιαφυγή, διότι το νέο σύστημα είναι 

πλήρως αυτοματοποιημένο και δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση τουριστών αν δεν έχουν 

προμηθευτεί το απαραίτητο εισιτήριο.  

 Το κέρδος από τα εισιτήρια θα αυξηθεί διότι το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των 2 

δημοτικών υπαλλήλων ανέρχεται σε 30.000,00€, όπως παρουσιάζεται στον επόμενο 

πίνακα.  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ  

Εισπράξεις Εισιτηρίων: 1.200.000,00 € 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ  

Μισθοδοσία Προσωπικού (2 άτομα) 30.000,00 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡΔΟΣ: 1.170.000,00 € 

 

Συνεπώς, μόνο από τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας, το ετήσιο κέρδος ανέρχεται σε 

90.000,00€. 

Με δεδομένο ότι το κόστος της προμήθειας του νέου συστήματος ανέρχεται σε 136.000,00 € 

και λαμβάνοντας υπόψη ότι με το νέο σύστημα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα αυξηθούν κατά 

5% τουλάχιστον, η απόσβεση του κόστους προμήθειας θα γίνει σε σχεδόν ένα έτος. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

Τουρνικέ εξωτερικού χώρου με ενσωματωμένο QR Code Reader 

Λειτουργία 

 Χειροκίνητη 

Υλικά κατασκευής 

 Σκελετός: Ανοξείδωτος Χάλυβας 304 βαθμού. 

 Τρίποδο: Χυτό αλουμίνιο με βαμμένο γκρι φινίρισμα. 

 Πόδια: Διάμετρος 38mm ανοξείδωτο ατσάλι 

Μηχανισμός 

 Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός κίνησης 

 Κλείδωμα μηχανισμού για ένα άτομο την φορά 

 Αυτόματο κεντράρισμα μηχανισμού για να εξασφαλιστεί η πλήρης περιστροφή στην 

αρχική θέση 

 Υδραυλικό αμορτισέρ για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία 
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 Σύστημα που προβλέπει και εμποδίζει την αντίστροφη περιστροφή του μηχανισμού άνω 

των 60 ° από την αρχική του θέση. 

 

Ασφάλεια ρεύματος / Ανίχνευση φωτιάς 

 Δυνατότητα περιστροφής αριστερής, δεξιάς ή και των δύο. 

 Ανίχνευση φωτιάς προερχόμενη είτε από βανδαλισμό είτε από υψηλή τάση ρεύματος 

 Σε περίπτωση φωτιάς απενεργοποιείται το τουρνικέ από τον μηχανισμό του ώστε να 

μπορεί ο κόσμος να εξέρχεται ελεύθερα. 

 

Ενσωματωμένος Reader 

 QR Code Reader 

 

Διεπαφές 

 LL2001Lite επεξεργαστής ή γρηγορότερος 

 Μία είσοδο που θα ανοίγει ή θα κλείνει το τουρνικέ 

 Δύο προστατευμένες έξοδοι ελέγχου 

 Τέσσερεις προστατευμένες έξοδοι για τους Indicators 

 Δύο ρελέ εξόδου για μέτρηση ατόμων ανά κατεύθυνση (είσοδος / έξοδος) 

 Δύο ανοικτές NPN έξοδοι που μετράνε τα άτομα που περνάνε και την διαθεσιμότητα βάση 

της οποίας ενεργοποιούν το πέρασμα ή το απενεργοποιούν. 

 Τέσσερείς ATT&ITV θύρες 

 Μία σειριακή RS485 θύρα 

 

Ρεύμα 

 230 Vac 50Hz ή 115 Vac 60Hz στα 50VA 

Θερμοκρασία λειτουργίας / IP βαθμολόγηση / MCBF 

 Από -10 έως +50°C (RH 95%) / IP 54  

 

Αυτόματο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων 

Χαρακτηριστικά 

• Οθόνη Αφής 15"  

• Οι διαστάσεις της συσκευής είναι 1750x600x550 (H x W x D) χιλιοστά  

• Ασφάλεια Εξοπλισμού  

• Ασφάλεια Δεδομένων  

• Τρόποι Πληρωμής: Κέρματα, χαρτονομίσματα, πιστωτικές κάρτες  

• Ρέστα: Κέρματα, χαρτονομίσματα (2 τύποι)  

• Επικοινωνία: LAN/ WLAN, GSM/GPRS 

 

Λεπτομέρειες 

Οθόνη  

• Οθόνη Αφής 15".  
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• Λειτουργία δίχως προβλήματα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες  

• Ανθεκτικότητα σε βανδαλισμούς (κρούση, εισαγωγή υγρών, κ.α.)  

 

Διαστάσεις  

• Οι διαστάσεις της συσκευής είναι 1750x600x550 (H x W x D) χιλιοστά.  

 

Ασφάλεια Εξοπλισμού  

• Κλειδαριά υψηλής ασφαλείας 5 σημείων  

• Αντιβανδαλιστική οθόνη  

• Σύστημα συναγερμού ο οποίος ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης  

• Αποστολή συναγερμών σε κεντρικό υπολογιστή του φορέα ή σε λίστα προεπιλεγμένων αριθμών 

κινητών τηλεφώνων  

 

Ασφάλεια Δεδομένων  

• Ο χειριστής του μηχανήματος εισάγει κωδικό πρόσβασης για να απενεργοποιήσει το σύστημα 

συναγερμού καθώς και για να εισέλθει στα menu λειτουργιών και ταμειακών δεδομένων του 

συστήματος. Διαθέτει PASSWORD πλήρους χρήσης (επέμβαση σε όλες τις λειτουργίες) και 

PASSWORD μερικής χρήσης . Ο φορέας επιλέγει εάν θα υπάρχει κοινός ή διαφορετικός χειριστής 

του συστήματος τόσο για τα ταμειακά δεδομένα όσο και για την συντήρηση της συσκευής (π.χ. 

αλλαγή ρολών εκτυπωτών).  

 

Περιβάλλον  

• Θερμοκρασία Λειτουργίας από -20o C έως +60o C.  

• Μέγιστη Σχετική Υγρασία : 95 %  

• Σε χαμηλές θερμοκρασίες ενεργοποιείται το σύστημα θέρμανσης το οποίο επαναφέρει τη 

θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα  

• Το μεταλλικό πλαίσιο διαθέτει περσίδες εξαερισμού και ανεμιστήρες με εσωτερικά φίλτρα για 

προστασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από τη σκόνη και την υγρασία.  

• Σε υψηλές θερμοκρασίες ενεργοποιούνται οι ανεμιστήρες ώστε να επιτυγχάνεται η ανακύκλωση 

και η αποβολή του θερμού αέρα από το εσωτερικό του συσκευής  

 

Τροφοδοσία  

• 220 VAC  

• Διαθέτει Σύστημα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας ( UPS )  

 

Τρόποι Πληρωμής  

• Κέρματα  

• Χαρτονομίσματα  

• Πιστωτικές Κάρτες  

 

Ρέστα  

• Κέρματα  

• Χαρτονομίσματα  

 

Εισιτήρια -Εκτυπωτές  

 

•Η εκτύπωση θα γίνεται σε χαρτί πάχους έως 180gr/m2  

• Οι λογιστικές αποδείξεις και αναφορές συντήρησης εκτυπώνονται από ανεξάρτητο θερμικό 

εκτυπωτή  
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Επικοινωνία  

 

• LAN/ WLAN  

• GSM/GPRS  

 

 

Απομακρυσμένος Έλεγχος Συστήματος  

 

• Το μηχάνημα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων βρίσκεται σε μόνιμη επικοινωνία με το κέντρο 

ελέγχου του φορέα επιτρέποντας έτσι τον απομακρυσμένο έλεγχο και ειδικότερα:  

-Τη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας  

- Την παρακολούθηση των αναλωσίμων  

- Την Λογιστική παρακολούθηση  

- Την Κεντρική και τοπική παρακολούθηση βλαβών και συναγερμών  

- Την Κεντρική εξαγωγή στατιστικών αναφορών  

- Την αναβάθμιση του λογισμικού  

- Διαχείριση Σφαλμάτων - Προειδοποιήσεις  

 

Αποστολή Προειδοποιήσεων για  

 

• Έλλειψη Αποθεμάτων Ρέστων  

• Έλλειψη Χαρτιού για έκδοση εισιτηρίων  

• Κατάσταση Χρηματοκιβωτίου  

 

Αποστολή συναγερμών για  

• Σφάλματα σε ηλεκτρονικές συσκευές του συστήματος (εκτυπωτές, Τροφοδοτικά, Οθόνη, 

Αναγνώστης Κερμάτων, Συσκευή Εισαγωγής Κερμάτων κλπ)  

• Απόπειρα παραβίασης της συσκευής  

 

Συντήρηση  

 

• Τα μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη του μηχανήματος είναι εύκολα προσβάσιμα και 

μπορούν να αντικατασταθούν ή να επισκευασθούν χωρίς καθυστέρηση.  

 

Πιστοποιήσεις  

 

• Hλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και ασφάλεια: Σήμα CE  

• Στεγανότητα πλαισίου: βαθμό προστασίας IP4  

 

Εφαρμογή έκδοσης εισιτηρίων αυτόματου πωλητή 

Πρόβλεψη για τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• Πολυγλωσσική εφαρμογή (Ελληνικά, Αγγλικά) 

• Εύχρηστο user interface κατάλληλά σχεδιασμένο για οθόνες αφής 

• Κατανοητές οδηγίες επί της οθόνης οι οποίες καθοδηγούν τον επισκέπτη στη διαδικασία έκδοσης 

εισιτηρίου 

 

Εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης αυτόματων πωλητών έκδοσης εισιτηρίων 

Η εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της 

λειτουργίας των συσκευών επικύρωσης εισιτηρίων και των αυτόματων πωλητών αλλά και τη 

δυνατότητα τροποποιήσεων τόσο των παραμέτρων λειτουργίας τους όσο και των τοπικών 

λογισμικών τους (απομακρυσμένη αναβάθμιση). 
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Λογισμικό Διαχείρισης Εισιτηρίων  

Όλες οι πληροφορίες της έκδοσης όσο και της επικύρωσης των εισιτηρίων, αποθηκεύονται σε μία 

κεντρική βάση δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία και δημιουργία στατιστικών αναφορών. 

Τα δεδομένα συναλλαγών που θα αποθηκεύει και θα διαχειρίζεται η εφαρμογή είναι τα ακόλουθα: 

 Κινήσεις ανά προϊόν (τύπο εισιτηρίων) 

 Εύρεση συγκεκριμένου εισιτηρίου 

 Κινήσεις ανά συσκευή, εκδοτήριο 

 Κινήσεις που αφορούν κλοπές/απώλειες εισιτηρίων 

 

Επιπλέον, το λογισμικό θα περιλαμβάνει υποσύστημα δημιουργίας αναφορών, καθώς και 

υποσύστημα διαχείρισης χρηστών. 

 

Εξοπλισμός επανδρωμένου Εκδοτηρίου (POS, Λογισμικό Έκδοσης Εισιτηρίων, εκτυπωτής 

Έκδοσης Εισιτηρίων, επιτραπέζιος QR code reader) 

Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει υπολογιστή τύπου POS, με έγχρωμη οθόνη αφής, λογισμικό 

έκδοσης εισιτηρίων το οποίο θα «τρέχει» στο POS και θα παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης 

εισιτηρίων από τους υπαλλήλους του επανδρωμένου εκδοτηρίου. Επίσης, μαζί με το POS 

απαιτείται και επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής έκδοσης εισιτηρίων καθώς και επιτραπέζιος QR 

code reader ο οποίος θα μπορεί να διαβάζει τα εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί.  

Φορητή Συσκευή Έκδοσης Εισιτηρίων 

 Διαστάσεις (Π x Υ x Β)~ 85mm x 220mm x 55 

 Βάρος ~ 500gr. 

 Οθόνη: 3.5” QVGA με backlight, τεχνολογίας TFT-LCD, 260K χρώματα, ανάλυση 240 x 

320 

 Πληκτρολόγιο: QWERTY 41 πλήκτρων 

 Εκτυπωτής: Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 2”. Ταχύτητα εκτύπωσης: 90mm/sec 

 Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη, 3.7V, 4,000mAh, Li-ion 

 Θύρες Επέκτασης: SD slot 

 SIM/SAM Slot: 1 SIM / 3 SAMs 

 Συχνότητα Λειτουργίας Επεξεργαστή: 520MHz 

 Λειτουργικό Σύστημα: Windows Mobile 

 Μνήμη: 128MB RAM / 128MB ROM 

 Ασύρματη Επικοινωνία: Wi-Fi, GPRS, Bluetooth 

 Ενσωματωμένος Barcode Reader 1D και 2D 

 Αντοχή σε πτώσεις: 4ft. / 1.2m 

 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20℃ έως 55℃ / 

 Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -30℃ έως 70℃ 

 Υγρασία Λειτουργίας: 93% RH 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

   

 Τουρνικέ εξωτερικού χώρου με    
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1.1 ενσωματωμένω QR Code Reader 4.500,00 € 4 18.000,00 € 

 Αυτόματος Πωλητής Έκδοσης    

 Εισιτηρίων Εξωτερικού Χώρου.    

 Πληρωμή: Κέρματα, Χαρτονομίσματα.    

1.2 Ρέστα: Κέρματα 16.750,00 € 4 67.000,00 € 

 Εφαρμογή Έκδοσης Εισιτηρίων    

1.3 Αυτόματου Πωλητή 1.500,00 € 4 6.000,00 € 

 Εφαρμογή Απομακρυσμένης    

 Διαχείρισης Αυτόματων Πωλητών    

1.4 Έκδοσης Εισιτηρίων 6.000,00 € 1 6.000,00 € 

 Λογισμικό Διαχείρισης Εισιτηρίων και    

1.5 Συναλλαγών 12.500,00 € 1 12.500,00 € 

 Εξοπλισμός Επανδρωμένου    

 Εκδοτηρίου (POS, Λογισμικό Έκδοσης    

 Εισιτηρίων, Εκτυπωτής Έκδοσης    

 Εισιτηρίων, Επιτραπέζιος QR Code    

1.6 Reader) 3.000,00 € 4 12.000,00 € 

 Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης    

1.7 & Θέσης σε Λειτουργία Εξοπλισμού 5.000,00 € 1 5.000,00 € 

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης-Τεχνικής    

 Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της    

1.8 Πιλοτικής Λειτουργίας 6.000,00 € 1 6.000,00 € 

1.9 Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου 3.500,00 € 1 3.500,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ: 136.000,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει συνολικά ή τμηματικά εντός 5 εργάσιμων ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, στο χώρο εγκατάστασης τους, και σύμφωνα τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην 

σύμβαση. 

Ο τόπος παράδοσης θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών για το σύνολο των υπό προμήθεια 

ειδών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  
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Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ …………………………………………………………………. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, για 

ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα 

διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον 

διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………… για 

την προμήθεια «……………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2016 

προκήρυξη του Δημάρχου ………………………………………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός 

πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του 

ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… 

……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ 

………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής 
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αξίας ……….. που αφορά την προμήθεια  «……………………………………………», σύμφωνα 

με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2016 προκήρυξη του Δημάρχου 

………………………………………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός 

πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

Δημόσια Σύμβαση προμηθειών   …………………………………………..για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου ……………………………… 

Στην Ρόδο σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο  

Δήμος Ρόδου  με Α.Φ.Μ. 997561152 και Δ.Ο.Υ Ρόδου , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

ΦΩΤΙΟ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ, Δήμαρχο Ρόδου νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου  που θα αποκαλείται 

παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με την απόφαση 

1758/2016του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου ο/η κ. 

........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, 

αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. 

...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό 

της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.. κατακυρώθηκε 

στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφική ύλης και αναλωσίμων ειδών 

(Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν 

την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ………………………………….. 

για τις ανάγκες………………………………………………………………………., σύμφωνα με 

τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 
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ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδοθούν στα κτίρια του Δήμου Χαλανδρίου κατόπιν 

συνεννόησης με το Τμήμα 

…………………………………………………………………………………………….. 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 4 μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της παρούσης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου και μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα του Δήμου ………………….., με υποχρέωση του 

Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων - από την αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά ημερών, τα αναγραφόμενα είδη. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου 

χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο 

παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την 

παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο 

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού, στον 3ο όροφο του 

κτιρίου όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες (………………………). 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων 

του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των 

οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα 

υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να 

τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 

3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα 

αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 
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Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου 

οικονομικού έτους 2016, και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α …. Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε 

στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης 

όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων 

στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική 

επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 

της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και 

μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

το αργότερο μέχρι ……/……../………. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 

του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 

εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
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Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη 

Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το δε άλλο επιδόθηκε στον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που 

θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 

Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

  

                    
 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πιστώσεων ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 433/2016 (ΑΔΑ: ΩΡΥΔΩ1Ρ-ΥΑΗ), η οποία συνοδεύεται από την  προβλεπόμενη 

«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 70-

7131.0006, που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 

ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του 

ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)             Απόφ. 450/2016  (Α.Δ.Α: 7ΘΛΩΩ1Ρ-ΦΦΗ) 

Aπόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου 

υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. 2086/2016 ποσού 201,00 € 

για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ1213 του Δήμου Ρόδου.  

  

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/93891/7-11-

2016 & εισήγηση τμήματος ταμείου με αρ.πρωτ.: 2/94245/8-11-2016) 

 

O Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου υλικού 

& Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/93891/07-11-2016, ως κατωτέρω: 

           

 «Θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες 

τεχνικού  ελέγχου οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΥ 1213 του  Δήμου Ρόδου. 

  

 Σχετικά:  i. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με Αρ. 339/2016 ορισμού υπολόγου.                                          

                iii: Χ.Ε.Π. 2086 /26-08-2016. 

       

         Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορθή απόδοση λογαριασμού για το 

Χ.Ε.Π. 2086 /26-08-2016 προπληρωμής ποσού διακόσια ένα ευρώ ( 201 € ) σε βάρος του Κ.Α.: 

00-6142.0026, που εκδόθηκε  για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου του  φορτηγού οχήματος με αριθ. 

κυκλ. ΚΗΥ 1213 του  Δήμου Ρόδου. Συγκεκριμένα αφορά την αμοιβή για έλεγχο ΚΤΕΟ και 

πιστοποίηση μηχανημάτων έργων (Παράβολα και Πιστοποίηση ). 

      Το εν λόγω Χ.Ε.Π. εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. 339/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  και εξοφλήθηκε με επιταγή της Εθνικής Τράπεζας σε διαταγή « Μπαρδακά 

Τσαμπίκου»  συνολικού ποσού διακόσια ένα  ευρώ (201,00€ ). 

 Η εν λόγω επιταγή κατατέθηκε σε λογαριασμό  του  υπολόγου στην Τράπεζα Πειραιώς στις 

9/9/2016.  

 Επισυνάπτουμε και την κίνηση του λογαριασμού του υπολόγου, στην οποία αποδεικνύεται η 

εν λόγω έκδοση και πληρωμή του  e- παράβολου. 

 Σας επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα με την ακριβή ημερομηνία πρώτου ελέγχου και 

επανελέγχου, την ημερομηνία και τον αριθμό συναλλαγής της τράπεζας, τον αριθμό Δελτίου 

Τεχνικού Ελέγχου του ΚΤΕΟ και τέλος το ποσό που καταβλήθηκε σε κάθε περίπτωση για τον 

έλεγχο και επανέλεγχο του οχήματος.   

 

A/A 

ΑΡ.ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Σ 

ΗΜΕΡ. 

ΚΤΕΟ 

2016 

ΑΡ. 

ΔΕΛΤ. 

ΚΤΕΟ 

ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΛΗΨΗ

Σ 

  67/2701&ΑΑΑ 0000168 9/9/2016      200,80 €    

 71/2701&ΑΑΑ 0000183 9/9/2016   0.20 €  

1 

ΡΧ162982277451 

(Για Περιοδ. τεχν. έλεγχο) 24/10/16 25/10/16 14728    65,00 €  

2 

ΡΧ162982275805 

(Πρόστιμο εκπροθέσμου 

τεχν. ελέγχου) 24/10/16 

   

25/10/16 13742    124,00 €  
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          Το διαθέσιμο ποσό που έχει απομείνει από τα 201,00€ που δόθηκαν στην υπόλογο όπως 

φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα είναι 4,00€. Η απόδοση των χρημάτων έγινε με την μέθοδο 

του Web-banking μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου στην Τράπεζα Πειραιώς  στις 7 Νοεμβρίου 2016». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/93891/07-11-2016 του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/94245/8-11-2016 του τμήματος ταμείου Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,  

 Το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου, 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 

2/94245/08-11-2016), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής αρ. 2086/26-08-2016, συνολικού ποσού 201,00€ (διακοσίων ένα ευρώ), το οποίο 

εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 

339/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: ΩΠΨΞΩ1Ρ-ΘΣ4) αποφάσεων της Οικονομικής 

Επιτροπής, για τις ανάγκες ανάγκες τεχνικού ελέγχου  μηχανήματος Δήμου με αρ. κυκλοφορίας 

ΚΗΥ 1213, από ΚΤΕΟ. 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, 

εν λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 2086/2016 συνολικού ποσού 201,00 € εκδόθηκε στο 

όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Μπαρδακά Τσαμπίκου για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου  

μηχανήματος Δήμου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 1213, από ΚΤΕΟ,  σε βάρος του Κ.Α. 00-

6142.0026 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016.   

Γ) Απαλλάσσει την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης  ποσού   ύψους  

201,00€ που με την απόφαση 339/2016 ορίστηκε να τα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες τεχνικού 

ελέγχου  μηχανήματος Δήμου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 1213, από ΚΤΕΟ. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΧΕΠ 2086/2016        201,00€ 

 

 

3 

ΡΧ163120879017 

(Επανέλεγχος) 07/11/16         8,00 €  

       ΣΥΝΟΛΟ    197,00 € 

 ΙΒ11107235239001 07/11/16 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

ΠΟΣΟΥ  -4€ 
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Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                   Απόφ. 451/2016  (Α.Δ.Α: Ω227Ω1Ρ-Α33) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος του δημόσιου 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ 

Καμείρου  του Δήμου Ρόδου, έτους 2016". 

 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης  Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/94423/09-11-

2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/94423/09-11-2016, δια της 

οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

  

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της 

επιτροπής, για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια 

κάδων απορριμμάτων δε Καμείρου  του Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.20/7131.0007.0003)» 

 

Στη Ρόδο στις 08 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 

απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μειοδότη της «προμήθειας κάδων απορριμμάτων δε Καμείρου (κωδ. 20/7131.0007.0003), έτους 

2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η 

μελέτη του με την απόφαση 399/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

A/A 

ΑΡ.ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Σ 

ΗΜΕΡ. 

ΚΤΕΟ 

2016 

ΑΡ. 

ΔΕΛΤ. 

ΚΤΕΟ 

ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΛΗΨΗ

Σ 

  67/2701&ΑΑΑ 0000168 9/9/2016      200,80 €    

 71/2701&ΑΑΑ 0000183 9/9/2016   0.20 €  

1 

ΡΧ162982277451 

(Για Περιοδ. τεχν. 

έλεγχο) 24/10/16 25/10/16 14728    65,00 €  

2 

ΡΧ162982275805 

(Πρόστιμο εκπροθέσμου 

τεχν. ελέγχου) 24/10/16 

   

25/10/16 13742    124,00 €  

3 

ΡΧ163120879017 

(Επανέλεγχος) 07/11/16         8,00 €  

       ΣΥΝΟΛΟ    197,00 € 

 ΙΒ11107235239001 07/11/16 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

ΠΟΣΟΥ  -4€ 
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4942/2016 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση 

στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 19/10/2016 με την περίληψη του 

διαγωνισμού 2/88108/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 745/2016 του ΔΣ 

για την έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη 

η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

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

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 08/11/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά η εταιρεία:  

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 

08/11/2016), η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων 

προμηθευτών. Οι προμηθευτές είχαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που 

προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το 

νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, και οι 2 ανωτέρω εταιρείες να προκριθούν στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την 

ίδια ημέρα. Τα ζητούμενα προϊόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχαν οι 

διαγωνιζόμενοι, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, 

καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του 

διαγωνισμού και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι να προκριθούν στο 

επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών).  

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο 

μειοδοτικό διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

1. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ  έδωσε 

προσφορά για όλη την ποσότητα κάδων του διαγωνισμού 38.914,50 ευρώ άνευ φπα ή 

48.253,98 ευρώ άνευ φπα. 

2. Η εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ έδωσε προσφορά για όλη την ποσότητα 

κάδων του διαγωνισμού 46.987,60 ευρώ άνευ φπα ή 58.264,62 ευρώ άνευ φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτές στο σύνολό τις την προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για 

την προμήθεια κάδων απορριμμάτων στη δε Καμείρου, καθώς αυτές είναι κατά είδος, 

αλλά και στο σύνολό τους χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

2. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της 

προμήθειας στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ(HELESI) με αφμ: 094270233 με τιμές και συνολική αξία ως 

κάτωθι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt  
30 172 5.160 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 770 lt 
205 140,50 28.802,50 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 660 lt 
20 136 2.720 

4 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 240 lt  
62 36 2.232 

 ΣΥΝΟΛΟ 38.914,50 

Φ.Π.Α. 24% 9.339,48 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 48.253,98 
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3. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, 

όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

4. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

5.  Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη 

του διαγωνισμού.  

6. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

7. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ 

φπα.» 

 

(Ακολουθούν 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, υπ’ αρ. 2/94423/09-11-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 08/11/2016, Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τα άρθρα 58 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 20/7131.0007.0003, σαν «προμήθεια 

κάδων απορριμμάτων δε Καμείρου». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για τις «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Καμείρου του Δήμου Ρόδου», έτους 

2016 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για το σύνολο της 

υπηρεσίας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Καμείρου του Δήμου Ρόδου, έτους 2016» και 

ανακηρύσσει  προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (HELESI) με αφμ: 094270233, με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt  
30 172 5.160 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 770 lt 
205 140,50 28.802,50 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 660 lt 
20 136 2.720 

4 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 240 lt  
62 36 2.232 

 ΣΥΝΟΛΟ 38.914,50 

Φ.Π.Α. 24% 9.339,48 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 48.253,98 
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Γ) Ο προσωρινός μειοδότης οφείλει εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών που αναφέρονται στο 

Ν.4412/2016 να προσκομίσει στην επιτροπή διαγωνισμού όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

που αναφέρονται στη διακήρυξη, ώστε να ανακηρυχθεί τελικός μειοδότης. 

 

Δ) εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 

 Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, 

όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

 Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα (1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

 Η παράδοση των κάδων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη 

του διαγωνισμού.  

 Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ 

φπα.» 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                 Απόφ. 452/2016  (Α.Δ.Α: 6ΦΕΨΩ1Ρ-Ψ13) 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά των εταιρειών «Grand Hotel 

Summer Palace A.E.», και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε» κατά της με αριθμό 28/2014 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και την παροχή εντολής στους νομικούς 

συμβούλους του Δήμου για παράσταση στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου στις 11/11/2016 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο 

 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο,  με αρ. 

πρωτ.:2/94427/09-11-2016) 

 

O  Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/94427/09-11-2016, ως κατωτέρω: 

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκηση έφεσης κατά των εταιρειών «GRAND HOTEL SUMMER 

PALACE Α.Ε.» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και της με 

αριθμό 28/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

Μετά από αίτηση του Δήμου Ρόδου εκδόθηκε η με αριθμό 312/2012 διαταγή πληρωμής του 

Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Πρωτοδίκης Ελένης Θεοδωρίδου, με την οποία 

υποχρεώθηκαν η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GRAND HOTEL SUMMER PALACE 

Α.Ε.» και η τραπεζική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», να καταβάλουν στο Δήμο Ρόδου το ποσό των 3.071.394,02€ αλληλέγγυα και 

σε ολόκληρο η καθεμία, ως αποζημίωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του εδάφους μιας 

καταργημένης δημοτικής οδού στην πόλη της Ρόδου στην προέκταση της οδού Γεωργίου Λέοντος 

μεταξύ των οδών Παπανικολάου και Μανδηλαρά.  

Κατά της διαταγής πληρωμής αυτής και του Δήμου Ρόδου οι παραπάνω εταιρείες άσκησαν την από 

5/6/2012 και με αριθμό κατάθεσης 178/5-6-2012 ανακοπή τους, που απευθυνόταν στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 28/2014 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία δέχθηκε εν μέρει την ανακοπή και: α) ακύρωσε τη διαταγή στο 

σύνολο της ως προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και β) ακύρωσε τη διαταγή 

πληρωμής ως προς το κεφάλαιο της αποζημίωσης πού αφορούσε επιδίκαση αποζημίωσης για την 

αξία των κτισμάτων πού ανεγέρθηκαν από την «GRAND HOTEL SUMMER PALACE Α.Ε.» στο 

έδαφος πού προσκυρώθηκε στην παρόδια ιδιοκτησία της. 

Κατά της αμέσως παραπάνω απόφασης και των παραπάνω εταιρειών ο Δήμος Ρόδου δια του 

νομικού συμβούλου του Θεόδωρου Φραράκη άσκησε την από 17-6-2015 και με αριθμό κατάθεσης 

133/18-6-2015 (αριθμός κατάθεσης στο Εφετείο Δωδ/σου 117/3-9-2015) έφεσή του που 

απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 15-1-2016 και 

μετά από αναβολή η 11-11-2016 και η οποία έχει ως εξής:   
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«Ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου 

Έφεση 

Του Δήμου Ρόδου ΟΤΑ νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Δήμαρχο Φώτη Χατζή διάκο 

Κατά 

Α) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Grand Hotel Summer Palace Α.Ε.», πού εδρεύει στην 

Αθήνα στά Γραφεία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ΑΕ (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται 

νομίμως και Β) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

ΑΕ πού εδρεύει στην Αθήνα, Αιόλου 86, νομίμως εκπροσωπούμενης 

Και κατά 

Τη αποφάσεως 28/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (ειδικής διαδικασίας , άνευ 

πινακίου). 

……………… 

Έπειτα από αίτηση του Δήμου εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής 312/2012 του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία οι εφεσίβλητες υποχρεώθηκαν να καταβάλουν στον Δήμο μας 

αποζημίωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση α) του εδάφους μιας καταργημένης δημοτικής 

οδού εμβαδού 1257 τμ κειμένης στην πόλη της Ρόδου στην προέκταση της οδού Γεωργίου 

Λέοντος, μεταξύ των οδών Γ.Παπανικολάου και Μανδηλαρά και β) των κτισμάτων επί του 

εδάφους αυτού. 

Οι εφεσίβλητες άσκησαν ανακοπή με αριθ. κατ. 178/5-6-2012. 

Η εκκαλουμένη δέχθηκε εν μέρει την ανακοπή και α) ακύρωσε την διαταγή στο σύνολο της ως 

προς την δεύτερη εφεσίβλητη, β) ακύρωσε την διαταγή πληρωμής ως προς το κεφάλαιο της 

αποζημιώσεως πού αφορά επιδίκαση αποζημιώσεως για την αξία των κτισμάτων πού ανεγέρθηκαν 

από την εφεσίβλητη στον δρόμο, στο έδαφος πού προσκυρώθηκε στην παρόδια ιδιοκτησία της. 

Την εκκαλούμε για τους ακόλουθους λόγους και για όσους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε 

παραδεκτώς. 

Πρώτος Λόγος εφέσεως 

Στις σελίδες 1
η
 και 2

η
 των προτάσεων μας της πρωτόδικης δίκης ισχυρισθήκαμε ότι «Η αντίδικος 

Εθνική Τράπεζα προβόΛλει ένσταση ελείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως. Εν πρώτοις η ίδια 

συνέταξε την Πράξη προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως, στην οποία αναφέρεται ως 

κυρία των ακινήτων υπέρ ων η προσκύρωση (βλέπετε προσαγόμενη). Έπειτα η ίδια προέβαλε στην 

αίτηση προσωρινού καθορισμού τιμής μονάδος (βλέπετε προσαγόμενη με ημερομηνία 28.7.99 σελίδα 

3
η
 παραγρ. 2

η
 υπό II), ότι είναι και αυτή κυρία των ακινήτων υπέρ ών η προσκύρωση και 

συνυπόχρεως στην καταβολή της αποζημιώσεως. Όλα τα λοιπά, εισαγωγικά, δικόγραφα συντάχθηκαν 

από τον Δήμο. Επομένως ουδέποτε αρνήθηκε ή ανακάλεσε τον ισχυρισμό της αυτόν, παρά μόνο τώρα, 

έπειτα από δεκατρία χρόνια. 

Επομένως η ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως της πρώτης αντιδίκου προβάλλεται 

αβασίμως γιατί εχώρησε ρητή αναδοχή χρέους εκ μέρους της ΕΤΕ, του χρέους της «Grand Hotel 

Summer Palace Α.Ε.». 

Δηλαδή προβάλαμε τους ακόλουθους πραγματικούς ισχυρισμούς ότι α) η ίδια, καίτοι μη κυρία των 

υπόχρεων σε αποζημίωση παρόδιων κτηματολογικών μερίδων, συνέταξε την Πράξη 

προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως, στην οποία αναφέρεται ως κυρία των ακινήτων 

υπέρ ών η προσκύρωση και β) η ίδια προέβαλε στην αίτηση προσωρινού καθορισμού τιμής 

μονάδος ότι είναι και αυτή κυρία των ακινήτων υπέρ ών η προσκύρωση και συνυπόχρεως στην 

καταβολή της αποζημιώσεως. 

Για την απόδειξη των ισχυρισμών αυτών προσκομίσαμε φωτοαντίγραφα των δύο αυτών δημοσίων 

εγγράφων (το δικόγραφο της αιτήσεως κατέστη δημόσιο από τότε πού αποτέλεσε εισαγωγικό 

έγγραφο δίκης και μέρος της σχετικής δικογραφίας). 

Με αποδεδειγμένους τους ισχυρισμούς αυτούς ισχυρισθήκαμε ότι υπήρξε αναδοχή του χρέους της 

πρώτης εφεσίβλητης για την καταβολή της αποζημιώσεως λόγω της ανωτέρω ρυμοτομικής 

απαλλοτριώσεως από την δεύτερη εφεσίβλητη Εθνική Τράπεζα. 

Προσθέτουμε στους ανωτέρω πραγματικούς ισχυρισμούς ότι επί μία μακρότατη, δεκατριών ετών, 

δικαστική αντιδικία καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος, στην οποία. υπήρξαν σειρά δικών (τρείς) 

στο Εφετείο και δύο στον Άρειο Πάγο, και κατατέθηκαν πολλές δεκάδες δικόγραφα από τις 

εφεσίβλητες, σε όλες ήταν διάδικος και η Εθνική Τράπεζα. Κλήθηκε από το Δήμο μας, συμμετέσχε 

στις δίκες και άσκησε διαδικαστικές πράξεις ως υπόχρεος, ιδιότητα πού γεννήθηκε από τις πράξεις 
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της πού προαναφέραμε και ουδέποτε αρνήθηκε την παθητική νομιμοποίηση της στις σχετικές δίκες. 

Άλλωστε κανένας άλλος νομικός λόγος δεν δικαιολογούσε την συμμετοχή της σε όλες αυτές τις 

δίκες. Η ίδια ρητώς δήλωσε στην μία ενώπιον του Εφετείου συζήτηση οριστικού καθορισμού τιμής 

μονάδος (έγιναν τρείς) ότι παρίσταται ως διάδοχος της εταιρείας Αστήρ ΑΕ η οποία ήταν μόνος 

μέτοχος της αντιδίκου ξενοδοχειακής εταιρείας, νομική δικαιολογία πού επαναλάμβανε σε όλα τα 

δικόγραφα της. 

Κατά τά άρθρα 471, 477 ΑΚ η σωρευτική αναδοχή χρέους είναι σύμβαση πού συνάπτεται μεταξύ 

δανειστή και τρίτου, πού αναλαμβάνει την πληρωμή του χρέους του οφειλέτη, παραλλήλως με 

αυτόν, σύμβαση άτυπη πού συνάπτεται και σιωπηρώς. 

Η εκκαλουμένη δεν ασχολήθηκε κάν με την αντένσταση αυτή του Δήμου μας, η οποία με τον 

τρόπο αυτόν απορρίφθηκε σιγή. Με το να δεχθεί τα ανωτέρω η εκκαλουμένη παραβίασε ευθέως τις 

διατάξεις των άρθρων 471, 477 ΑΚ. Εάν τις εφάρμοζε ορθά θα έπρεπε να είχε δεχθεί τα αντίθετα 

και ειδικώς ότι από τις πράξεις πού επικαλεσθήκαμε αποδείχθηκε πώς η εφεσίβλητη Εθνική 

Τράπεζα είχε αναδεχθεί σιωπηρώς, με τις πράξεις της, την πληρωμή της οφειλής της άλλης 

εφεσίβλητης και ο Δήμος πάλι σιωπηρώς και με τις πράξεις του, τις οποίες ενήργησε εν γνώσει των 

συνεπειών τους αποδέχθηκε την καταβολή της οφειλής της εταιρείας Grand Hotel Summer Palace 

Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα. 

Δεύτερος Λόγος Εφέσεως. 

Επίσης στις ίδιες πρωτόδικες προτάσεις προβάλαμε πώς η ένσταση ελλείψεως παθητικής 

νομιμοποιήσεως είναι απορριπτέα κατ' άρθρον 281 ΑΚ γιατί η πρώτη εφεσίβλητη έχει χάσει την 

νομική αυτοτέλεια της και υπόχρεος για την πληρωμή των χρεών της είναι η εφεσίβλητη Εθνική 

Τράπεζα. 

Ειδικότερα προβάλαμε επί λέξει τα ακόλουθα: 

Αλλά η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα και γιατί προβάλλεται καταχρηστικώς, κατά παράβασιν του 

άρθρου 281 ΑΚ, για τους ακόλουθους λόγους. 

Η πρώτη αντίδικος δεν αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο, επειδή έχει επέλθει άρση της 

αυτοτέλειας του : γιατί μόνος μέτοχος της είναι η δεύτερη, γιατί την διαχειρίζεται το τμήμα 

διαχειρίσεως ακινήτων της δεύτερης, γιατί τα μέλη του ΔΣ της είναι υπάλληλοι της δεύτερης, για 

την τήρηση των τύπων και της νομιμότητος και μόνο (βλέπετε όλη την προσαγόμενη σειρά των 

εκθέσεων επιδόσεως προς αυτήν, δηλαδή τις υπ' αριθμούς 11525/28.4.98 Χρήστου Νάκου, 

11347/2.12.2003 Αγγελικής Καράκου, 5555/26.6.2001 Χρήστου Νάκου, 11701Β/8.9.2006 

Αγγελικής Καράκου, όπου νόμιμοι εκπρόσωποι της είναι υπάλληλοι της ΕΤΕ και εδρεύει στα εν 

Αθήναις γραφεία της ΕΤΕ) και τέλος γιατί η συμμετοχή της ΕΤΕ στην διοίκηση ταυτίζεται με την 

ζωή της πρώτης αντιδίκου, και τούτο προκύπτει από το ότι η ζωή της πρώτης εταιρείας αποτελεί 

εσωτερικό θέμα καλής διαχειρίσεως της περιουσιακών στοιχείων της Εθνικής Τράπεζας 

(ΑΠ1058/87, 521/88, 308/63) . 

Η προβολή της αυτοτέλειας ενός νομικού προσώπου, ως στήριγμα ενστάσεως ελλείψεως παθητικής 

νομιμοποιήσεως για την πληρωμή μιας οφειλής είναι αντίθετη με τα χρηστά ήθη των συναλλαγών 

εάν συντρέχουν πραγματικά γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν ότι στην πραγματικότητα, το νομικό 

πρόσωπο πού εμφανίζεται ως οφειλέτης έχει χάσει την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του 

και στην πραγματικότητα αποτελεί εξάρτημα του άλλου νομικού προσώπου. Εφ' όσον έχει συμβεί 

αυτό η ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως απορρίπτεται ως προβαλλόμενη κατά 

παράβασιν του άρθρου 281ΑΚ. Για να συντρέχουν οι προϋποθέσεις άρσεως της αυτοτέλειας ενός 

νομικού προσώπου δεν αρκεί το δεύτερο νομικό πρόσωπο να είναι ο μόνος μέτοχος του πρώτου 

αλλά απαιτούνται και άλλες προϋποθέσεις και κυρίως να εξαρτάται η εξακολούθηση των εργασιών 

της επιχειρήσεως ή και αυτή η ύπαρξη της μόνο από την συμμετοχή του πρώτου νομικού 

προσώπου (Λιακόπουλος Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου σελ. 99-101, ΟλΑΤί 

2/2013, ΑΠ905/2010, ΕφΠειρ 567/2008 και 601/2011). Όπως αποδεικνύεται πλήρως από τα 

έγγραφα πού προσάγουμε όχι μόνο όλες οι μετοχές της εταιρείας Γκράντ Οτέλ ανήκουν στην 

Εθνική Τράπεζα, αλλά. η Διοίκηση της αποτελείται από φυσικά πρόσωπα πού είναι και ανώτεροι 

υπάλληλοι της ΕΤΕ, και επιλέγονται λόγω Ό]ς ιδιότητας τους αυτής, η διαχείριση της ανήκει στιτν 

διεύθυνση Ακίνητης περιουσίας της ΕΤΕ, εδρεύει στα Γραφεία της ΕΤΕ στην Αθήνα και το 

ακίνητο πού είναι το περιουσιακό της στοιχείο έχει εκμισθωθεί σε άλλη εταιρεία, την Μήτσης ΑΕ, 

τυπικώς μεν από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, πράγματι όμως έπειτα από απόφαση της ΕΤΕ, απόφαση 

πού αφορούσε την επικερδέστερη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Τραπέζης. 
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Επισημαίνεται ότι την έκθεση επιδόσεως 11525/28-4-1998 παρέλαβε στα Γραφεία της ΕΤΕ ο 

δικηγόρος Νικόλαος Σγουρίτσας στα γραφεία της δεύτερης αντιδίκου (ΕΤΕ) στην οδό Πραξιτέλους 

12, Αθήνα, την έκθεση επιδόσεως 11347/2.12.2003 παρέλαβε ο νόμιμος εκπρόσωπος της πρώτης 

εναγομένης Ιωάννης Κυριακόπουλος, «εντός των γραφείων της Εθνικής Τραπέζης ΑΕ οδός Αιόλου 

82», Αθήνα, την έκθεση επιδόσεως 5555/26.6.2001 παρέλαβε η συνεργάτις του Προέδρου του ΔΣ 

Φαίδρα Σαλβάνου στα γραφεία της οδού Σανταρόζα 1, την δε έκθεση επιδόσεως 11701Β/8-9-2006 

παρέλαβε στα γραφεία της πρώτης εναγομένης στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Αθήνα η 

υπάλληλος Αγγελική Χατζηπαύλου, λόγω απουσίας του νομίμου εκπροσώπου της ΑΕ. Όλες αυτές 

οι διευθύνσεις στεγάζουν Υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας πού κατά καιρούς διαχειρίζονταν την 

ακίνητη περιουσία της και ειδικώς την πρώτη αντίδικο. Ουδέποτε υπήρξε επίδοση στην φερόμενη 

ως έδρα της εταιρείας στο ξενοδοχείο Γκράντ Οτέλ στην Ρόδο. 

Επομένως ούτε ίχνος αυτοτελούς διαχειρίσεως δεν έχει απομείνει στην πρώτη εταιρεία η δε 

προβολή της ενστάσεως ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως είναι απορριπτέα και γι' αυτόν τον 

νομικό και πραγματικό λόγο. 

Ο δικηγόρος Νικόλαος Σγουρίτσας, πού δέχθηκε και παρέλαβε ένα δικόγραφο απευθυνόμενο προς 

την πρώτη εφεσίβλητη, δεν είχε καμία έννομη σχέση με την πρώτη εφεσίβλητη αλλά ήταν 

δικηγόρος της Εθνικής Τράπεζας. Οι Ιωάννης Κυριακόπουλος, πρόεδρος κάποια χρονική περίοδο, 

του ΔΣ της πρώτης εφεσίβλητης, και οι Φαίδρα Σαλβάνου, «συνεργάτις του Προέδρου του ΔΣ» της 

πρώτης εφεσίβλητης, Αγγελική Χατζηπαύλου άλλη υπάλληλος πού παρέλαβε δικόγραφο λόγω 

απουσίας του νομίμου εκπροσώπου της πρώτης εφεσίβλητης, όλοι δηλ. όσοι παρέλαβαν δικόγραφα 

απευθυνόμενα προς την πρώτη εφεσίβλητη στην διάρκεια της παρούσης αντιδικίας δεν ήσαν 

υπάλληλοι της πρώτης αντιδίκου, αλλά της Εθνικής Τράπεζας. Όλοι αυτοί ασκούσαν το έργο τους 

σε χώρους κτιρίων πού ήταν και είναι η κεντρική έδρα της ΕΤΕ στην οδό Αιόλου, το γνωστό κτίριο 

της πλατείας Δημαρχείου των Αθηνών, στην οδό Χαρ.Τρικούπη 6-10, στην οδό Πραξιτέλους 12 

και στην οδό Σανταρόζα 1, κτίρια του κέντρου των Αθηνών , πού λειτουργούν διάφορες Υπηρεσίες 

της ΕΤΕ. Εκεί επήγαν οι δικαστικοί επιμελητές έπειτα από υπόδειξη πού έλαβαν από το κεντρικό 

κτίριο της ΕΤΕ ότι εκεί βρισκόταν ο κατά την εποχή της επιδόσεως αρμόδιος υπάλληλος της ΕΤΕ , 

πού ήταν υπεύθυνος για την πρώτη εναγόμενη, ή συνεργάτις κλπ κατά τους κανόνες της πολιτικής 

δικονομίας για τις επιδόσεις. Η εμφανιζόμενη ως έδρα της πρώτης εφεσίβλητης στην Ρόδο, το 

ομόνυμο ξενοδοχείο, ουδέποτε υπήρξε έδρα της μετά την πώληση των μετοχών του Ιωάννη 

Θεολογίτη, την δεκαετία του '70, στην Εθνική Τράπεζα. Πάντοτε ήσαν κάποια γραφεία της Εθνικής 

Τράπεζας στην Αθυήνα, όπου γινόταν η διαχείριση των υποθέσεων της. 

Συνεπώς η πρώτη εναγόμενη αποτελεί την νομική μορφή ενός περιουσιακού στοιχείου της Εθνικής 

Τράπεζας η οποία δεν υπάρχει για την λήψη αυτοτελών αποφάσεων αλλά για την επίκληση της 

μόνο για την αποφυγή ευθύνης της Τράπεζας για τα χρέη της αντιδίκου. Οι αποφάσεις του ΔΣ της 

πρώτης εφεσίβλητης είναι τυπικές πράξεις εκτελέσεως προηγούμενων αποφάσεων της ΕΤΕ πού 

αφορούν είτε το ακίνητο της πρώτης εφεσίβλητης ειδικώς είτε την ακίνητη περιουσία της ΕΤΕ 

γενικώς, Και προβάλουν την ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως για να αποφύγουν την 

καταβολή γιατί η πρώτη εφεσίβλητη έχει ως μόνο περιουσιακό στοιχείο το ακίνητο της το οποίο 

είναι πρακτικώς πολύ δύσκολο να κατασχεθεί και εκπλειστηριασθεί για λόγους πασίγνωστους πού 

σχέση με την οικονομική κατάσταση της Χώρας και το ενδιαφέρον για την αγορά ξενοδοχείων, 

αλλά και γιατί, εξ όσων τουλάχιστον είναι γνωστό, είναι βαρύτατα βεβαρυμένο με εμπράγματα 

βάρη πού έχουν νόμιμο δικαίωμα προτιμήσεως έναντι της απαιτήσεως του Δήμου μας από 

αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας. 

Επομένως η εκκαλουμένη εάν εκτιμούσε ορθά τα ανωτέρω γεγονότα και εάν τα είχε υπαγάγει ορθά 

στον κανόνα του άρθρου 281ΑΚ θα έπρεπε να μην είχε απορρίψει σιωπηρώς την αντένσταση του 

Δήμου μας (κατά της ενστάσεως ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως) την στηριζόμενη στο 

ανωτέρω άρθρο και θα έπρεπε να την είχε κάμει δεκτή και να είχε απορρίψει την ένσταση αυτής 

της Εθνικής Τράπεζας. 

Για τους λόγους αυτούς-Ζητούμε 

Να γίνη δεκτή η έφεση μας. Να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη ως προς όλα τα κεφάλαια της, άλλως 

κατά το μέρος πού πλήττεται με τους λόγους της εφέσεως αυτής, και τα αντίστοιχα κεφάλαια του 

διατακτικού της. Να απορριφθεί η ανακοπή των εφεσίβλητων πού προσδιορίζεται στην αρχή της 

παρούσης εφέσεως, στο σύνολο της, άλλως κατά το μέρος της με το οποίο ζητήθηκε η απαλλαγή 

της δεύτερης εφεσίβλητης από την υποχρέωση καταβολής της οφειλής που προσδιορίζεται στο 
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κείμενο της εφέσεως. Να καταδικασθούν οι εφεσίβλητες στην δικαστική δαπάνη και την 

δικηγορική αμοιβή. 

Ρόδος 17/6/2015 , 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος» 

Για την έγκριση της παραπάνω έφεσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και να δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα σε εμένα 

και στο συνάδελφο Θεόδωρο Παπαγεωργίου, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας, να 

παραστούμε στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου στις 11-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο 

μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσουμε το Δήμο Ρόδου, να 

υποβάλουμε προτάσεις, να προσκομίσουμε έγγραφα και γενικά να προβαίνουμε σε κάθε νόμιμη 

ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η παραπάνω έφεση του Δήμου Ρόδου.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/94427/09-11-2016 του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την παραπάνω από 17/6/2015 και με αριθμό κατάθεσης 133/18-6-2016 (αριθμός 

κατάθεσης στο Εφετείο Δωδ/σου 117/03-09-2015) έφεση του Δήμου Ρόδου, που άσκησε ο νομικός 

σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ.Θεόδωρος Φραράκης η οποία στρέφεται κατά α) της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία Grand Hotel Summer Palace Α.Ε.», πού εδρεύει στην Αθήνα στα 

Γραφεία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ΑΕ (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νομίμως και β) 

της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ πού εδρεύει 

στην Αθήνα, Αιόλου 86, νομίμως εκπροσωπούμενης και  απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο 

Δωδ/σου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 15-1-2016 και μετά από αναβολή η 11-11-2016 

 

Β) Εξουσιοδοτεί τους κ.Σαλαμαστράκη Δημήτριο, κ.Στάγκα Εμμανουήλ και κ. Παπαγεωργίου 

Θεόδωρο, νομικούς συμβούλους του Δήμου Ρόδου με πάγια αντιμισθία, να παραστούν στο 

Μονομελές Εφετείου Δωδεκανήσου από κοινού ή ο καθένας χωριστά στις 11/11/2016 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να 

εκπροσωπήσουν το Δήμο Ρόδου, να υποβάλουν προτάσεις, να προσκομίσουν έγγραφα και γενικά 

να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η παραπάνω έφεση του Δήμου 

Ρόδου. 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                   Απόφ. 453/2016  (Α.Δ.Α: 7Α92Ω1Ρ-2Δ6) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ 

του Δήμου Ρόδου και της κ. Οικονόμου Σοφίας του Εμμανουήλ, βάσει σχετικής 

γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.  

 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 

2/94501/09-11-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/94501/09.11.2016, ως κατωτέρω: 

  

«Θέμα: Η από 07.11.2016 υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/94126/08.11.2016 Αίτηση περί Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Διαφοράς της Οικονόμου Σοφίας του Εμμανουήλ, τοπογράφου μηχανικού, κατοίκου 
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Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών, Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, κατόχου 

του υπ’ αριθμ. ΑΕ451051/18.05.2007 ΑΔΤ του Α.Τ. Μεγίστης (Α.Φ.Μ. 078787467, Δ.Ο.Υ. 

Ρόδου), προς το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Ρόδου», το 

οποίο εδρεύει στη νήσο Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, ως καθολικώς υποκατασταθέντος στα 

δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του (πρώην) Δήμου Καλλιθέας νήσου Ρόδου, δυνάμει του ν. 

3852/2010, το οποίο έχει τα γραφεία του στη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου, Δημοτικής 

Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, επί της Πλ. Ελευθερίας αρ. 1, νομίμως εκπροσωπουμένου από 

τον κο Δήμαρχο, κάτοικο Ρόδου. 

Σχετ.: Η από 07.11.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/94126/08.11.2016 Αίτηση περί Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Διαφοράς της Οικονόμου Σοφίας του Εμμανουήλ, τοπογράφου μηχανικού. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

Η καθ’ ης Οικονόμου Σοφία του Εμμανουήλ, τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Δημοτικής 

Κοινότητας Καλυθιών, Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, δυνάμει: 

1. της υπ’ αριθμ. 326/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, περί της 

υδραυλικής μελέτης «Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου Φαληρακίου», η οποία 

επικυρώθηκε με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9742/03.09.2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Νομού Δωδεκανήσου, 

2. της από 09.03.2004 υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΤΥ 553 Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης μεταξύ 

του (πρώην) Δήμου Καλλιθέας και της καθ’ ης, με αντικείμενο την ανωτέρω υδραυλική μελέτη 

«Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου Φαληρακίου», με αντικείμενο την βελτίωση του 

τμήματος της εθνικής οδού που περιλαμβάνετο στα διοικητικά όρια του (πρώην) Δήμου 

Καλλιθέας, 

3. της από 27.06.2014 6ης Εντολής Πληρωμής, μετά της 6ης Πιστοποίησης προς 

Πληρωμή Εκτελεσθεισών Εργασιών, συνολικού ποσού Ευρώ ύψους πενήντα δύο χιλιάδων 

διακοσίων ογδόντα τριών και δύο λεπτών (€52.283,02), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και 

4. των υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/20090/27.02.2013 και 2/71778/27.06.2014 εγγράφων της καθ’ ης 

προς τον Δήμο Ρόδου περί υποβολής του πινακίου της οριστικής αμοιβής της καθ’ ης στον Δήμο 

Ρόδου προς έγκριση, 

εξέδωσε την ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. 337/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου για το συνολικό ποσό Ευρώ ύψους πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων 

ογδόντα τριών και δύο λεπτών (€52.283,02), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, νομιμοτόκως από 

29.12.2010, για την εκπόνηση της μελέτης με αντικείμενο «Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού 

Ρόδου Φαληρακίου», μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. 

Αντίγραφο της εν λόγω υπ’ αριθμ. 337/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 26.06.2015 Επιταγής προς Γνώση μας 

κοινοποίησε η καθ’ ης την 29.06.2015. 

Την παραπάνω υπ’ αριθμ. 337/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

μετά της παρά πόδας αυτής από 26.06.2015 Επιταγής προς Γνώση, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 

29.06.2015, ανακόψαμε με την από 08.07.2015 με ΑΚΔ 409/09.07.2015 Ανακοπή του Δήμου 

Ρόδου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στην καθ’ 

ης, δυνάμει της 213Α’/14.07.2015 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο 

Πρωτοδικείο Ρόδου, Ελένης Μ. Καρακοπούλου. 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/74183/06.08.2015 Αίτηση της Νομικής Υπηρεσίας προς την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου ζητήσαμε όπως μας δοθεί η έγκριση της Οικονομικής 

Επιτροπής για την ήδη ασκηθείσα από από 08.07.2015 με ΑΚΔ 409/09.07.2015 Ανακοπή του 

Δήμου Ρόδου κατά της παραπάνω υπ’ αριθμ. 337/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδικάζεται την 25.10.2018. Η εν λόγω Αίτηση εγκρίθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 268/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ: 6ΩΙΝΩ1Ρ-

ΙΧΒ). 

Στη συνέχεια, μας γνωστοποιήθηκε η από 07.11.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/94126/08.11.2016 

Αίτηση περί Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς της καθ’ ης Οικονόμου Σοφίας του Εμμανουήλ, 

με την οποία η καθ’ ης ζήτησε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της εν λόγω διαφοράς με την 

καταβολή από το Δήμο Ρόδου προς αυτήν μόνον του κεφαλαίου της εν λόγω υπ’ αριθμ. 

337/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ποσού Ευρώ πενήντα 



116 

 

δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών και δύο λεπτών (€52.283,02), συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, παραιτουμένης λοιπών τόκων και δικαστικών εξόδων, εφόσον τηρηθεί η διαδικασία 

του άρθρου 214Α ΚΠολΔ και εφόσον υπογραφεί μεταξύ της καθ’ ης και του Δήμου Ρόδου 

σχετικό Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς και επικυρωθεί αυτό από το 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, τηρουμένων από το Δήμο Ρόδου των σχετικών διατάξεων 

για την άμεση εκτελεστότητά του, ήτοι της άμεσης καταβολής του εν λόγω κεφαλαίου από το 

Δήμο Ρόδου προς την καθ’ ης, άμα τη προσκομίσει στο Δήμο Ρόδου του εν λόγω ως άνω 

(μέλλοντος) επικυρωθέντος από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου Πρακτικού. 

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

υπάρχει όφελος του Δήμου, να γίνει δεκτή η αίτηση της καθ’ ης Οικονόμου Σοφίας του 

Εμμανουήλ, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, παρά το γεγονός ότι έχει 

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

χρηματικές αξιώσεις από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, με την 

καταβολή από τον Δήμο Ρόδου μόνον του επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην 

ανωτέρω υπ’ αριθμ. 337/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

συνολικού ποσού Ευρώ πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών και δύο λεπτών 

(€52.283,02), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον το εν λόγω ποσό οφείλεται δυνάμει των 

ανωτέρω περιγραφόμενων εγγράφων της εν λόγω υπ’ αριθμ. 337/2015 Διαταγής Πληρωμής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, δυνάμει των οποίων εξέδωσε η καθ’ ης Οικονόμου 

Σοφία του Εμμανουήλ, την υπ’ αριθμ. 337/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου, εφάπαξ, από την ημέρα της επικύρωσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου του κατωτέρω (μέλλοντος) Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς μεταξύ της 

καθ’ ης και του Δήμου Ρόδου, παραιτούμενης της καθ’ ης, άμα την καταβολή του εν λόγω 

κεφαλαίου σε αυτήν, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής όλων των αναλογούντων τόκων 

υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 

337/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει όφελος 

για το Δήμο Ρόδου. 

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

Οικονόμου Σοφίας του Εμμανουήλ, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να 

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

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί 

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

Πρωτοδικείο Ρόδου προς επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Στρατή Στέφανου) 

 

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

σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/94501/09.11.2016, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 Την με αρ. πρωτ. 2/94126/08.11.2016 αίτηση περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της 

κ. Οικονόμου Σοφίας του Εμμανουήλ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του 

Δήμου Ρόδου και της κ.Οικονόμου Σοφίας του Εμμανουήλ,  μόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου 

που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 337/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών 

ευρώ και δύο λεπτών (€52.283,02), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθόσον το εν λόγω ποσό 

οφείλεται δυνάμει των ανωτέρω περιγραφόμενων εγγράφων και της εν λόγω υπ’ αριθμ. 

337/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, δυνάμει των οποίων 

εξέδωσε η καθ’ ης Οικονόμου Σοφία του Εμμανουήλ, την υπ’ αριθμ. 337/2015 Διαταγή Πληρωμής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εφάπαξ, από την ημέρα της επικύρωσης από το 
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Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου του κατωτέρω (μέλλοντος) Πρακτικού Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Διαφοράς μεταξύ της καθ’ ης και του Δήμου Ρόδου, παραιτούμενης της καθ’ ης, 

άμα την καταβολή του εν λόγω κεφαλαίου σε αυτήν, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής 

όλων των αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής 

δαπάνης της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 337/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς 

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

 

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

Οικονόμου Σοφίας του Εμμανουήλ, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να 

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

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί 

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

Πρωτοδικείο Ρόδου προς επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

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

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

παρούσας συνεδρίασης. 

 

        

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    

 

 

 Σάββας Διακοσταματίου                                                                      

       Αντιδήμαρχος                                                                                                             

                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ      
                                    

1. Κορωναίος Ιωάννης  

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

3. Ψυλλάκης Βασίλειος  

4. Μουτάφης Δήμος - Μιχαήλ 

5. Κυριαζής Στέφανος  
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