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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: 35 / 27-12-2016 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 27η Δεκεμβρίου 

2016 και ώρα 13.30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

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

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

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

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

Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, 

με αριθμ. πρωτ. 2/108489/23-12-2016, 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. Κωνσταντίνο Αθηνόδωρο, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου 

Μιχαήλ, 4. Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Μανωλάκη Αλέξανδρο,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο, αφού το 1
ο
 και 2

ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κυριαζή Στέφανο και κ. Παρδαλό Στέργο αντίστοιχα, 

αν και κλήθηκαν δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθούν, 2. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

(δικ/νη), 3. Ατσίδη Ελπίδα (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της 

μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν ήταν δυνατόν να παρευρεθεί, 4. 

Δράκος Μιχαήλ (δικ/νος), 5. Σπανο-Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος),  

παρόντων επίσης, της Αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής 

υπαλλήλου, κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ. Καρτάνου Παρασκευής υπαλλήλου του τμήματος 

διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

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

γενική ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη τριών (3) 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 για την 

άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. 208/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που 

εκδόθηκε επί της 17/12/2010 και με αύξοντα αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ενώπιον του Ειρ. 

Ρ.954/2010 αγωγής του Παύλου Κασέρη», 
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2. Το 2
ο
 θέμα (2

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Λήψη απόφασης για 

την έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για την υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου 

κατά της από 28/4/2014 και με αριθμό κατάθεσης 57/2014 αγωγής του Τσαμπίκου 

Αγγουρά και άλλων 130 εργαζόμενων της πρώην ΔΕΚΡ», 

3. Το 3
ο
 θέμα (3

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Έγκριση πρακτικού 

και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού 

ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 
 

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. 530/2016  (Α.Δ.Α: ΩΩΘΚΩ1Ρ-ΖΒ6) 

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικ. έτους 2016 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/108344/23-12-2016) 

 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/108344/23-12-2016, ως κατωτέρω: 
 

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

διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2016, βάση των κοινοποιημένων εισηγήσεων.  

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

[Φεκ 87, τεύχος Α΄],  η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την ανατροπή και 

διάθεση πιστώσεων έτους 2016. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες  για την διάθεση των ποσών, οι 

οποίοι αντιστοιχούν σε ταυτάριθμες προτάσεις σύμφωνα την κοινή εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 

19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

 

Α/Α 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

 

Κ.Α. 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Μελέτη  30-7412.0002 Δημιουργία  αστικού πάρκου στο Δ.Δ. 

Πυλώνας  
2.700,00 

2      Τέλη  00-6222.0001 Τηλεφωνικά , τηλεγραφικά και τηλετυπία  

τέλη εσωτερικού  60.000,00 

3 

Κράτηση  

 

00-8224.0006 
Λοιπές αποδόσεις  κρατήσεων  υπέρ του 

Δημοσίου   

 

           1.000,00 

4 

    Δαπάνη  

 

00-6495.0013 
Δαπάνες  για το πρόγραμμα  ¨Γαλάζιες 

Σημαίες ¨  

 

         2.600,00 

5 

    Έργο  

 

15-7331.0038 
Εργασίες συντήρησης στο 1

Ο
  Πειραματικό 

Σχολείο Πόλεως Ρόδου   

 

         5.500,00 
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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.» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου 

Παρασκευής και της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω εγγραφών θα πρέπει 

απαραιτήτως να συμπεριληφθεί και η κάτωθι, όπως αυτή προτείνεται από τον ίδιο, 

προφορικώς, η οποία διαπιστώθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν συμμετείχε στη 

σχετική εισήγηση, ενώ κρίνεται άμεσα αναγκαία να εγκριθεί συμπληρωματικά, ώστε να 

εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

Η κατάσταση της εγγραφής αυτής ακολουθεί:    

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ως κάτωθι: 

 

  1 

 

Αμοιβές  

 

00-6117.0001 

Λοιπές αμοιβές λοιπών  εκτελούντων 

ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελματία 

 

4.469,48  

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/108344/23-12-2016 

 την προφορική εισήγηση του προέδρου για την συμπληρωματική εγγραφή  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

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

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

σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων 

όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π. 

19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων και 

της εγγραφής, βάσει της προαναφερόμενης προφορικής πρότασης του Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής, ως ακολούθως: 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Μελέτη  30-7412.0002 Δημιουργία  αστικού πάρκου στο Δ.Δ. 

Πυλώνας  
2.700,00 
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2      Τέλη  00-6222.0001 Τηλεφωνικά , τηλεγραφικά και τηλετυπία  

τέλη εσωτερικού  60.000,00 

3 

Κράτηση  

 

00-8224.0006 
Λοιπές αποδόσεις  κρατήσεων  υπέρ του 

Δημοσίου   

 

           1.000,00 

4 

    Δαπάνη  

 

00-6495.0013 
Δαπάνες  για το πρόγραμμα  ¨Γαλάζιες 

Σημαίες  

 

2.600,00 

5 

    Έργο  

 

15-7331.0038 
Εργασίες συντήρησης στο 1

Ο
  Πειραματικό 

Σχολείο Πόλεως Ρόδου   

 

5.500,00 

6  

Αμοιβές  

 

00-6117.0001 

Λοιπές αμοιβές λοιπών  εκτελούντων 

ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελματία 

 

4.469,48 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο                                                                                                                  

Απόφ. 531/2016  (Α.Δ.Α: 79Φ3Ω1Ρ-ΚΙΣ) 

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.: 2/108386/23-12-2016) 

 

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

& πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/108386/23-12-2016, ως 

εξής: 

 «ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 

του ετησίου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους  2016. 

 

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 0611 και τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 12.216.222,00 €, κατά 949,68 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου.(Αναγγελία πίστωσης 125172/14-12-2016 

Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 

2.  Κ.Α 0612 και τίτλο «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση 

δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.» προϋπολογισμού δαπάνης 19.143 €, κατά 
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689,76 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. 

Ταμείου.(Αναγγελία πίστωσης 127983/20-12-2016 Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 

3.  Κ.Α 0613  και τίτλο «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 

σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου.» προϋπολογισμού  δαπάνης  7.819.200,00 €, κατά 868.800,00 €, 

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

πίστωσης 125942/15-12-2016 Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 

4.  Κ.Α 0619.0006  και τίτλο «Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου παρελθόντων ετών» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  2.477.116 €, κατά 0,19 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.(Αναγγελία πίστωσης 123267/9-12-2016 

Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 

5.  Κ.Α 0619.0007  και τίτλο «Εσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών μουσικών και 

καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.» προϋπολογισμού  δαπάνης  32.074,61 €, κατά 31.968,93 

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

πίστωσης 125967/15-12-2016 Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 

6.   Κ.Α. 4214.0001  και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» προϋπολογισμού δαπάνης 

103.700,04 €, κατά 100.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων  

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

νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 280.000 €, κατά  60.000 €  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. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7333.0089 και τίτλο «Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. Ασκληπείου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Το έργο κρίνεται απαραίτητο για να βελτιωθεί 

η ασφαλτόστρωση στην Δ.Κ. Ασκληπείου. 

2. Κ.Α 40-7421.0009 και τίτλο «Επανυποβολή απαλλοτρίωσης ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως 

μετά από άρση.» προϋπολογισμού δαπάνης 132.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0311 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 17.356.255,00 € κατά 270.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α  0715  και τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-

20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).» προϋπολογισμού δαπάνης 330.412 € κατά 25.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α  2114  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000 € κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ:  305.500 € 

 

Αύξηση πιστώσεων  

1.  Κ.Α. 0111.0001 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ 

ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  580.000 €, κατά  30.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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2.  Κ.Α. 0111.0014 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΛΙΝΔΙΩΝ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  15.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3.  Κ.Α. 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων» 

προϋπολογισμού δαπάνης  110.640 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4.  Κ.Α. 0461.0001  και τίτλο «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).» 

προϋπολογισμού δαπάνης  404.000 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5.  Κ.Α. 0468 και τίτλο «Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958).» 

προϋπολογισμού δαπάνης  53.000 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

6.  Κ.Α. 0511  και τίτλο «Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

7.  Κ.Α. 0521.0001  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής ΑΣΓΟΥΡΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

8.  Κ.Α. 0523  και τίτλο «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του 

ν.1337/1983)» προϋπολογισμού δαπάνης  210.000 €, κατά  35.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

9.  Κ.Α. 0526.0001  και τίτλο «Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών 

σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))» προϋπολογισμού δαπάνης  

14.500 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

10.  Κ.Α. 0527.0002  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Παραδεισίου από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 €, κατά 1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

11.  Κ.Α. 0527.0007  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νικολάου από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

12.  Κ.Α. 0527.0015  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Κολυμπίων από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

13.  Κ.Α. 0527.0018  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης  6.500 €, κατά  500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

14.  Κ.Α. 0713.0001  και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης  54.000 €, 

κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

15.  Κ.Α. 0718.0001  και τίτλο «Εσοδα απο Καζινο Ροδου Α.Ε» προϋπολογισμού δαπάνης  

350.000,00€, κατά 70.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

16.  Κ.Α. 1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 3 

ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης  669.870€, κατά 20.000 €  με 

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

17.  Κ.Α. 1512.0005  και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Διοικητικές)» 

προϋπολογισμού δαπάνης  57.000 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

18.  Κ.Α. 1512.0006  και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Στάθμευση)» 

προϋπολογισμού δαπάνης  39.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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19.  Κ.Α. 1513.0001 και τίτλο «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 

1080/80)» προϋπολογισμού δαπάνης  41.000 €, κατά  5.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

20.  Κ.Α. 1513.0002 και τίτλο «Πρόστιμα φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  3.000 €, κατά  500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  

21.  Κ.Α. 1513.0003 και τίτλο «Πρόστιμα για Τέλη καθαριότητας και φωτισμού» 

προϋπολογισμού δαπάνης  35.000 €, κατά  7.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

22.  Κ.Α. 1519.0001 και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων (αρθ.6&7 ν.1080/1980 

αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης  30.000,00  €, κατά  6.000 €  με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

23.  Κ.Α. 1519.0002 και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών ακαθαρίστων εσόδων (αρθ.6&7 

ν.1080/1980 αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης  20.500 €, κατά  5.000 €  με 

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

24.  Κ.Α. 1519.0009 και τίτλο «Πρόστιμα από ΤΑΠ» προϋπολογισμού δαπάνης  76.000 €, κατά  

8.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

25.  Κ.Α. 1693.0002  και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τέλεση γάμων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  73.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

26.  Κ.Α. 1699.0002  και τίτλο «Λοιπά έκτακτα έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, κατά  

7.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

27.  Κ.Α. 2115  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού 

δαπάνης  64.500 €, κατά  8.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

28.  Κ.Α. 2118.0001  και τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  129.028,44 €, κατά  5.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

29.  Κ.Α. 2118.0002  και τίτλο «Τακτικά έσοδα απο τέλους παρεπιδημούντων επιτηδευματιών» 

προϋπολογισμού δαπάνης  158.000 €, κατά  30.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

30.  Κ.Α. 2211.0001  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης» προϋπολογισμού 

δαπάνης  25.000 €, κατά  3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

31.  Κ.Α. 2211.0003  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (στάθμευση)» 

προϋπολογισμού δαπάνης  5.500 €, κατά  4.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

32.  Κ.Α. 2211.0007  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού 

δαπάνης  45.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

33.  Κ.Α. 2212.0002  και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών κοινοχρήστων χώρων» 

προϋπολογισμού δαπάνης  80.638 €, κατά  3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ:  305.500 € 

 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Mείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 8.283.406 €, κατά 

28.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, 

λόγω του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους.           

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ : 28.000 € 
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Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 20-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 16.000 €, κατά 

10.000€  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 20-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 45.000 €, κατά 

10.000€  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 20-6042.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά 

8.000€  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ : 28.000 € 

                             

Το αρχικό αποθεματικό είναι  892.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά                      

870.408,56 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 1.762.921,69 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 223.700.956,38 

 

ΕΞΟΔΑ 

 

221.938.034,69 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

1.762.921,69 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα, 

της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής  και της Δ/τριας 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας) 

                                          

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 

2/108684/27-12-2016 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της 

υπ’ αριθμ. 2/108386/23-12-2016 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση 

τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης», ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  2/108386/23-12-2016 εισήγησης αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος 

δράσης.   

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  2113  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000 € κατά 2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ:  2.000 € 

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0412 και τίτλο «Δικαίωμα ενταφιασμού.» προϋπολογισμού δαπάνης  29.000 €, κατά  2.000 

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ:  2.000 € 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι  892.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/108386/23-12-2016 εισήγηση, αυξάνεται κατά 870.408,56 €  και το τελικό 

αποθεματικό είναι 1.762.921,69 € 

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

ΕΣΟΔΑ 223.700.956,38 

 

ΕΞΟΔΑ 

 

221.938.034,6 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

1.762.921,69 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα, 

της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής  και της Δ/ντριας 

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.: 2/108386/23-12-2016 του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/108684/27-12-2016 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

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. 532/2016  (Α.Δ.Α: Ω5Ω4Ω1Ρ-Κ2Χ) 

Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών 

διαγωνισμών για την προμήθεια συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων 

στην κοιλάδα Πεταλούδων και προμήθειας λογισμικού. 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. 

πρωτ.: 2/108387/23-12-2016) 
 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του 

τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/108387/23-12-2016, 

ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 Το άρθρο 221 του Ν.4412/16 (Νέος Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και 

προμηθειών του Δημοσίου) 
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 Το άρθρο 72 του Ν. 3463/2006 

 το Ν. 3852/10 

σας αποστέλλουμε προς έγκρισή σας τις κάτωθι επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών και 

αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια υλικών και ως κάτωθι:  

 

Επιτροπή για την προμήθεια συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα 

Πεταλουδών και προμήθειας λογισμικού 

 

Τακτικά μέλη: 

 Αφαντενός Νίκος (Προμήθειες-Πρόεδρος) 

 Μανώλης Κανάκας (Προμήθειες) 

 Γεράσιμος Αντωνάτος (Προμήθειες) 

 

Αναπληρωματικά μέλη: 

 Διακολιός Βασίλης (Τεχνικές Υπηρεσίες) 

 Μυλωνάς Δημήτρης(Προμήθειες) 

 Μωραίτης Βασίλης (Ταμείο) 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα 

και του Προϊσταμένου Τμήματος Προμηθειών κ. Αντωνάτου Γεράσιμου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. 

πρωτ. 2/108387/23-12-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής για την 

διενέργεια, διεξαγωγή και αξιολόγηση διαγωνισμών που αφορούν την προμήθεια συστήματος 

έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα Πεταλουδών και προμήθειας λογισμικού, 

ως κατωτέρω: 

 

Τακτικά Μέλη  

 Αφαντενός Νίκος (Προμήθειες-Πρόεδρος) 

 Μανώλης Κανάκας (Προμήθειες) 

 Γεράσιμος Αντωνάτος (Προμήθειες) 

 

Αναπληρωματικά μέλη: 

 Διακολιός Βασίλης (Τεχνικές Υπηρεσίες) 

 Μυλωνάς Δημήτρης(Προμήθειες) 

 Μωραίτης Βασίλης (Ταμείο) 

 

   Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε 

τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών.  
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ΘΕΜΑ 1
ο    

(Εκτός ημερήσιας διάταξης)                     Απόφ. 533/2016  (Α.Δ.Α: ΩΟΞΤΩ1Ρ-4Μ1) 

Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. 208/2014 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε επί της 17/12/2010 και με αύξοντα αριθμό εκθέσεως 

καταθέσεως ενώπιον του Ειρ. Ρ.954/2010 αγωγής του Παύλου Κασέρη». 
 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, με αριθ. πρωτ.: 2/108421/23-

12-2016) 

 

          Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/108421/23.12.2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 208/2014 απόφασης Ειρ. Ρόδου 

 

 Την 20-12-2016 μας κοινοποιήθηκε η υπαριθμ. 208/2014 απόφαση τακτικής διαδικασίας του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε επί της από 17-12-2010 και με αύξοντα αριθμό εκθέσεως 

καταθέσεως ενώπιον  του Ειρ.Ρ. 954/2010 αγωγής του Παύλου Κασέρη του Γεωργίου και μας 

υποχρέωσε ως διάδοχο του πρώην Δήμου Πεταλούδων στην καταβολή του ποσού των 3.955€, 

νομιμότοκα από την 18-8-2007 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και συγχρόνως μας καταδίκασε στην 

δικαστική δαπάνη που όρισε στο ποσόν των 100€ και κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. 

Επειδή υπάρχουν τυπικοί λόγοι εφέσεως και εκπνέουσας της προθεσμίας εφέσεως για την 

αποτροπή της τελεσιδικίας της θεωρούμε ότι επιβάλλεται η άσκηση έφεσης.   

Παρακαλούμε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υψόψιν η 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010) και εγκρίνονται 

οι μέχρι σήμερα ενέργειές του.»   

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου κου Στάγκα Εμμανουήλ) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/108421/23-12-2016  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τις μέχρι σήμερα ενέργειες του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου καθώς και την 

άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 208/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου που 

εκδόθηκε επί της από 17-12-2010 και με αύξοντα αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ενώπιον  του 

Ειρ.Ρ. 954/2010 αγωγής του Παύλου Κασέρη του Γεωργίου και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου ως 

διάδοχο του πρώην Δήμου Πεταλούδων στην καταβολή του ποσού των 3.955€, νομιμότοκα από 

την 18-8-2007 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και συγχρόνως καταδίκασε το Δήμο στην δικαστική 

δαπάνη που όρισε στο ποσόν των 100€ και κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο    

(Εκτός ημερήσιας διάταξης)                     Απόφ. 534/2016  (Α.Δ.Α: ΩΟΕΖΩ1Ρ-Α42) 

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για την υπεράσπιση 

του Δήμου Ρόδου κατά της από 28/4/2014 και με αριθμό κατάθεσης 57/2014 αγωγής του 

Τσαμπίκου Αγγουρά και άλλων 130 εργαζόμενων της πρώην ΔΕΚΡ  

 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, με αριθ. πρωτ.: 

2/108572/27-12-2016) 
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       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/108572/27.12.2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου 

κατά της από 28-4-2014 και με αριθμό κατάθεσης 57/2014 αγωγής του Τσαμπίκου Αγγουρά 

και άλλων 130 εργαζόμενων της πρώην ΔΕΚΡ. 

Ο Τσαμπίκος Αγγουράς του Εμμανουήλ και άλλοι 130 εργαζόμενοι της λυθείσας πρώην 

δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)», άσκησαν την από 28-4-2014 και με αριθμό κατάθεσης 57/28-4-2014 

αγωγή τους, που στρεφόταν κατά του Δήμου Ρόδου και της παραπάνω πρώην επιχείρησης και 

απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσαν να καταβάλει σε καθένα από αυτούς 

τις παρακρατήσεις που έγινα στους μισθούς τους δυνάμει των ν. 3833 και 3845/2010, με το νόμιμο 

τόκο από τότε που έγινε η κάθε παρακράτηση άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση. 

Η αγωγή αυτή συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Ρόδου στις 1-11-2016 κατά την οποία παραστάθηκα 

και εκπροσώπησα το Δήμο Ρόδου και την ΔΕΚΡ και κατέθεσα προτάσεις για λογαριασμό τους, 

όμως η παράσταση αυτή και η κατάθεση των προτάσεων πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της 

Επιτροπής σας, γιαυτό παρακαλώ να ληφθεί η σχετική απόφαση.»   

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου κου Σαλαμαστράκη Δημήτριο) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/108572/27-12-2016  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου με πάγια αντιμισθία Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο στις 1/11/2016 στο Ειρηνοδικείου Ρόδου και την υποβολή 

προτάσεων, για την υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΚΡ κατά της από 28/4/2014 και με 

αριθμό κατάθεσης 57/2014 αγωγής του Τσαμπίκου Αγγουρά και άλλων 130 εργαζομένων της 

πρώην ΔΕΚΡ που στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΚΡ και απευθύνεται στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου.   

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο    

(Εκτός ημερήσιας διάταξης)                     Απόφ. 535/2016  (Α.Δ.Α: 6ΦΚΧΩ1Ρ-Ξ2Ψ) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ»   

(Εισήγηση Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/108790/27-12-2016) 
 

   Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 

αξιοποίησης-διαχείρισης ακίνητης περιουσίας & κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/108790/27-12-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου 

επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ»   

Λαμβάνοντας υπόψη: 
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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 
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23.  Την υπ’ αριθ. 435/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Α0ΝΩ1Ρ-ΙΟΤ) 

περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού 

ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 

24. Το από 20/12/2016 Πρακτικό δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου 

επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ»   

 

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή να: 

Εγκρίνει το Πρακτικό Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου 

επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ»   

 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ 

«ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 

Στη Ρόδο, σήμερα την 20η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ρόδου  και στην Πλατεία Ελευθερίας 1, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας 

σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 270/81, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 

308/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΛΥΣΙΟΝ»  

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι το ακίνητο όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 της διακήρυξης 

της οποίας οι όροι περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 5625/2016 Απόφαση Δημάρχου Ρόδου η οποία 

δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον Τύπο: 

 

 1.- Στην ημερήσια εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ»  στις 30/11/2016 

 2.- Στην ημερήσια εφημερίδα  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ»  στις 30/11/2016 

 3.-Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» στις 05/12/2016 και 

 4.-Στην ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στις 30/11/2016 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίστηκε το ποσό των 3.600 € (τριών χιλιάδων εξακοσίων 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 

(Άρθρο 5 της διακήρυξης). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) O κ. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ως Πρόεδρος 

2) O κ. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ως Μέλος 

3) Ο κ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ως Μέλος 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής όρισε Γραμματέα την υπάλληλο του Δήμου Ρόδου κ. Σαραντώνη Κική 

και κήρυκα τον κ. Χατζησταμάτη Μιχαήλ και ώρα έναρξης της διαδικασίας κατάθεσης 

προσφορών την 11.00
η
 π.μ με λήξη την 12.00

η 
μ.μ. 

Ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών και των δικαιολογητικών. 

Κατέθεσαν τις προσφορές και τα δικαιολογητικά κατά σειρά σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 

συμμετοχής οι: 

1) ΜΠΕΪΚΕΡΥ (BAKERY) ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 

2) «ARTOPIGI ΕΠΕ» 

3) «ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΙ & ΣΙΑ ΕΕ» και 

4) «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΑΣ ΑΕ» 
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Ο κ. Μουτάφης Δήμος, μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας, λόγω ανειλημμένων 

υποχρεώσεων του Δήμου Ρόδου στο Δικαστήριο, αποχώρησε 11:50 π.μ. και αντικαταστάθηκε από 

τον κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής αφού προηγουμένως 

κλήθηκαν τηλεφωνικώς αρχικά ο κ. Κορωναίος Ιωάννης, αναπληρωματικός του κ. Μουτάφη, ο 

οποίος αδυνατούσε να προσέλθει, κατόπιν κλήθηκε η κ. Παπαδημητρίου- Ξεπαπαδάκη Βασιλική η 

οποία δεν απάντησε και τέλος ο κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ ο οποίος προσήλθε αμέσως και 

συνεχίστηκε η διαδικασία. 

Ο Πρόεδρος  κ. Διακοσταματίου πρότεινε στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας και η 

Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της διαδικασίας προφορικών προσφορών κατά μία 

(1) ώρα λόγω της συνέχισης του ελέγχου των δικαιολογητικών που είχαν κατατεθεί. 

Συνολικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον, βάσει του συνημμένου πίνακα συμμετοχής, για την εκμίσθωση 

του δημοτικού ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» τέσσερεις (4) συμμετέχοντες οι οποίοι 

και κατέθεσαν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 

Πρώτος/τη κατέθεσε η ΜΠΕΪΚΕΡΥ (BAKERY) ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕ με 

ΑΦΜ: 800384029 δια του πληρεξουσίου της κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με ΑΔΤ: ΑΕ 

452149  τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

A/A ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ   

1.  Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου  και 

προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

- Νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου 

 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. 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

2.  -Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για φυσικό πρόσωπο) 

-Αρχικό καταστατικό και κάθε τροποποίηση αυτού με τα   αντίστοιχα ΦΕΚ και 

Πιστοποιητικό περί μη λύσης (για εταιρίες) 

-Επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών ΔΣ για τη συμμετοχή στη διακήρυξη και 

ορισμό προσώπου που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά καθώς και του 

αντίκλητου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνση (επιπλέον για ΑΕ) 

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

η προηγούμενη απόκτηση νομικής προσωπικότητας  προκειμένου να υποβάλλουν 

προσφορά.  

ΝΑΙ 

 

 

 

3.  Εγγύηση συμμετοχής ποσού 4.320,00 € (τεσσάρων χιλιάδων  τριακοσίων είκοσι 

ευρώ) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ 

«ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 

-Προκειμένου για κοινοπραξίες 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. 

ΝΑΙ  

4.  Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών  περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου του 

συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου.  

-Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταμιακής απαιτείται να 

ΝΑΙ  
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εξασφαλίζει 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 τους Ομόρρυθμους 

εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων αν 

υπάρχουν, τους Διαχειριστές των  Ε.Π.Ε. και τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο των Α.Ε. και για όλα τα μέλη της 

Κοινοπραξίας και αν τα μέλη της Κοινοπραξίας είναι εταιρίες, ότι ισχύει για 

τις εταιρίες. 

5.  Ασφαλιστική ενημερότητα &  Φορολογική ενημερότητα (Προκειμένου για 

νομικά πρόσωπα, ισχύει ότι και για το 4ο δικαιολογητικό) 

ΝΑΙ  

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.  

-Για τις κοινοπραξίες η προϋπόθεση αυτή είναι δυνατόν να συντρέχει στο 

πρόσωπο ενός ή και περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας.  

ΝΑΙ  

7.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η 

εγγραφή του και η άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με τους νόμους της χώρας 

εγκατάστασής του 

-Για τις κοινοπραξίες η προϋπόθεση αυτή είναι δυνατόν να συντρέχει στο 

πρόσωπο ενός ή και περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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

αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων 

που πρόκειται να εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

καθώς και ότι τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

Το ποσό που αναφέρεται στην έγγραφη προσφορά του είναι 3.610,00 € (τρεις χιλιάδες εξακόσια 

δέκα ευρώ) 

 

Ως εγγυητής προσήλθε ο/η κ. ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ  με ΑΔΤ ΑΙ 

653469 και ΑΦΜ 138823525 με τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΤΗ   

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ΝΑΙ  

2. 
Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών  περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου 

ΝΑΙ  

3. 
Ασφαλιστική ενημερότητα  

ΝΑΙ  

4. Φορολογική ενημερότητα ΝΑΙ  

5. 
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο εγγυητής δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

ΝΑΙ  
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συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

6. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εγγυητή στην οποία θα αναγράφεται ότι 

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων που πρόκειται να 

εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι τα 

στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

ΝΑΙ  

 

Δεύτερος/τη κατέθεσε  ο/η  «ARTOPOGI ΕΠΕ» με ΑΦΜ: 800386674 δια του πληρεξουσίου κ. 

ΡΙΖΟΥ ΡΙΖΟΥ με ΑΔΤ: ΑΚ 518048  τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

A/A ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ   

1. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου  και 

προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

- Νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου 

 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.  

ΝΑΙ 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

2. -Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για φυσικό πρόσωπο) 

-Αρχικό καταστατικό και κάθε τροποποίηση αυτού με τα   αντίστοιχα ΦΕΚ και 

Πιστοποιητικό περί μη λύσης (για εταιρίες) 

-Επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών ΔΣ για τη συμμετοχή στη διακήρυξη και 

ορισμό προσώπου που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά καθώς και του 

αντίκλητου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνση (επιπλέον για ΑΕ) 

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

η προηγούμενη απόκτηση νομικής προσωπικότητας  προκειμένου να υποβάλλουν 

προσφορά.  

ΝΑΙ 

 

 

 

3. Εγγύηση συμμετοχής ποσού 4.320,00 € (τεσσάρων χιλιάδων  τριακοσίων είκοσι 

ευρώ) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ 

«ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 

-Προκειμένου για κοινοπραξίες 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. 

ΝΑΙ  

4. 
Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών  περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου του 

συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου.  

-Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταμιακής απαιτείται να 

εξασφαλίζει 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 τους Ομόρρυθμους 

εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων αν 

υπάρχουν, τους Διαχειριστές των  Ε.Π.Ε. και τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο των Α.Ε. και για όλα τα μέλη της 

Κοινοπραξίας και αν τα μέλη της Κοινοπραξίας είναι εταιρίες, ότι ισχύει για 

τις εταιρίες. 

ΝΑΙ  
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5. 
Ασφαλιστική ενημερότητα &  Φορολογική ενημερότητα (Προκειμένου για 

νομικά πρόσωπα, ισχύει ότι και για το 4ο δικαιολογητικό) 

ΝΑΙ  

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.  

-Για τις κοινοπραξίες η προϋπόθεση αυτή είναι δυνατόν να συντρέχει στο 

πρόσωπο ενός ή και περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας.  

ΝΑΙ  

7. 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η 

εγγραφή του και η άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με τους νόμους της χώρας 

εγκατάστασής του 

-Για τις κοινοπραξίες η προϋπόθεση αυτή είναι δυνατόν να συντρέχει στο 

πρόσωπο ενός ή και περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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

αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων 

που πρόκειται να εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

καθώς και ότι τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

 

Το ποσό που αναφέρεται στην έγγραφη προσφορά του είναι 3.600,00 € (τρεις χιλιάδες 

εξακόσια ευρώ) 

 
Ως εγγυητής προσήλθε ο/η κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ  με ΑΔΤ ΑΚ 

809317 και ΑΦΜ 146136305 με τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΤΗ   

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ΝΑΙ  

2. 
Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών  περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου 

ΝΑΙ  

3. 
Ασφαλιστική ενημερότητα  

ΝΑΙ  

4. Φορολογική ενημερότητα ΝΑΙ  

5. 
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο εγγυητής δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

ΝΑΙ  

6. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εγγυητή στην οποία θα αναγράφεται 

ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων που πρόκειται 

να εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι τα 

στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

ΝΑΙ  
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Τρίτος/τη κατέθεσε  ο/η  «ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΙ & ΣΙΑ ΕΕ» και ΑΦΜ: 800482293 δια του 

πληρεξουσίου κ. ΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ με ΑΔΤ: ΑΜ 095136  τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

A/A ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ   

1. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου  και 

προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

- Νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου 

 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.  

ΝΑΙ 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

2. -Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για φυσικό πρόσωπο) 

-Αρχικό καταστατικό και κάθε τροποποίηση αυτού με τα   αντίστοιχα ΦΕΚ και 

Πιστοποιητικό περί μη λύσης (για εταιρίες) 

-Επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών ΔΣ για τη συμμετοχή στη διακήρυξη και 

ορισμό προσώπου που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά καθώς και του 

αντίκλητου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνση (επιπλέον για ΑΕ) 

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

η προηγούμενη απόκτηση νομικής προσωπικότητας  προκειμένου να υποβάλλουν 

προσφορά.  

ΝΑΙ 

 

 

 

3. Εγγύηση συμμετοχής ποσού 4.320,00 € (τεσσάρων χιλιάδων  τριακοσίων είκοσι 

ευρώ) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ 

«ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 

-Προκειμένου για κοινοπραξίες 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. 

ΝΑΙ  

4. 
Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών  περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου του 

συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου.  

-Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταμιακής απαιτείται να 

εξασφαλίζει 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 τους Ομόρρυθμους 

εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων αν 

υπάρχουν, τους Διαχειριστές των  Ε.Π.Ε. και τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο των Α.Ε. και για όλα τα μέλη της 

Κοινοπραξίας και αν τα μέλη της Κοινοπραξίας είναι εταιρίες, ότι ισχύει για 

τις εταιρίες. 

ΝΑΙ  

5. 
Ασφαλιστική ενημερότητα &  Φορολογική ενημερότητα (Προκειμένου για 

νομικά πρόσωπα , ισχύει ότι και για το 4ο δικαιολογητικό) 

ΝΑΙ  

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) 

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

-Για τις κοινοπραξίες η προϋπόθεση αυτή είναι δυνατόν να συντρέχει στο 

πρόσωπο ενός ή και περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας.  

7. 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η 

εγγραφή του και η άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με τους νόμους της χώρας 

εγκατάστασής του 

-Για τις κοινοπραξίες η προϋπόθεση αυτή είναι δυνατόν να συντρέχει στο 

πρόσωπο ενός ή και περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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

αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων 

που πρόκειται να εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

καθώς και ότι τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

 

Το ποσό που αναφέρεται στην έγγραφη προσφορά του είναι 3.620,00 € (τρεις χιλιάδες εξακόσια 

είκοσι ευρώ) 

 

Ως εγγυητής προσήλθε ο/η κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  με ΑΔΤ ΑΚ 

614280 και ΑΦΜ 073235506 με τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΤΗ   

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ΝΑΙ  

2. 
Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών  περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου 

ΝΑΙ  

3. 
Ασφαλιστική ενημερότητα  

ΝΑΙ  

4. Φορολογική ενημερότητα ΝΑΙ  

5. 
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο εγγυητής δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

ΝΑΙ  

6. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εγγυητή στην οποία θα αναγράφεται 

ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων που πρόκειται 

να εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι τα 

στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

ΝΑΙ  

 

Τέταρτος/τη κατέθεσε  ο/η  «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΑΣ ΑΕ» με ΑΦΜ:094088238 δια της 

πληρεξούσιας εκπροσώπου της κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗΣ με ΑΔΤ: ΑΚ 462407  τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

A/A ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ   

1. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου  και ΝΑΙ  
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προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

- Νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου 

 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.  

 

 

 

ΝΑΙ 

2. -Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για φυσικό πρόσωπο) 

-Αρχικό καταστατικό και κάθε τροποποίηση αυτού με τα   αντίστοιχα ΦΕΚ και 

Πιστοποιητικό περί μη λύσης (για εταιρίες) 

-Επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών ΔΣ για τη συμμετοχή στη διακήρυξη και 

ορισμό προσώπου που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά καθώς και του 

αντίκλητου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνση (επιπλέον για ΑΕ) 

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

η προηγούμενη απόκτηση νομικής προσωπικότητας  προκειμένου να υποβάλλουν 

προσφορά.  

ΝΑΙ 

 

 

 

3. Εγγύηση συμμετοχής ποσού 4.320,00 € (τεσσάρων χιλιάδων  τριακοσίων είκοσι 

ευρώ) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ 

«ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 

-Προκειμένου για κοινοπραξίες 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. 

 

ΝΑΙ  

4. 
Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών  περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου του 

συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου.  

-Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταμιακής απαιτείται να 

εξασφαλίζει 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 τους Ομόρρυθμους 

εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων αν 

υπάρχουν, τους Διαχειριστές των  Ε.Π.Ε. και τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο των Α.Ε. και για όλα τα μέλη της 

Κοινοπραξίας και αν τα μέλη της Κοινοπραξίας είναι εταιρίες, ότι ισχύει για 

τις εταιρίες. 

ΝΑΙ  

5. 
Ασφαλιστική ενημερότητα &  Φορολογική ενημερότητα (Προκειμένου για 

νομικά πρόσωπα, ισχύει ότι και για το 4ο δικαιολογητικό) 

ΝΑΙ  

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.  

-Για τις κοινοπραξίες η προϋπόθεση αυτή είναι δυνατόν να συντρέχει στο 

πρόσωπο ενός ή και περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας.  

ΝΑΙ  

7. 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η 

εγγραφή του και η άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με τους νόμους της χώρας 

ΝΑΙ  
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εγκατάστασής του 

-Για τις κοινοπραξίες η προϋπόθεση αυτή είναι δυνατόν να συντρέχει στο 

πρόσωπο ενός ή και περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας. 

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. 

ΝΑΙ  

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

αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων 

που πρόκειται να εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

καθώς και ότι τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

 

Το ποσό που αναφέρεται στην έγγραφη προσφορά του είναι 3.650,00 € (τρεις χιλιάδες εξακόσια 

πενήντα ευρώ) 

 

Ως εγγυητής προσήλθε ο/η κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΔΤ ΑΚ 462407 

και ΑΦΜ 021670752 με τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΤΗ   

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ΝΑΙ  

2. 
Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών  περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου 

ΝΑΙ  

3. 
Ασφαλιστική ενημερότητα  

ΝΑΙ  

4. Φορολογική ενημερότητα ΝΑΙ  

5. 
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο εγγυητής δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

ΝΑΙ  

6. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εγγυητή στην οποία θα αναγράφεται 

ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των χώρων που πρόκειται 

να εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι τα 

στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

ΝΑΙ  

 

Ο κ. Χατζηαντωνίου Ηλίας πληρεξούσιος της «ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ» ζήτησε να ελέγξει 

τα δικαιολογητικά της «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΑΣ ΑΕ» 

Η Επιτροπή συζήτησε το θέμα και απέρριψε το αίτημα ομόφωνα και δια του Προέδρου της κ. 

Διακοσταματίου που πήρε το λόγο ανέφερε: «Η επιτροπή κατόπιν αιτήσεως του κ. Χατζηαντωνίου 

να ελέγξει τους φακέλους της εταιρίας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΑΣ ΑΕ», έλεγξε το άρθρο 4 

της διακήρυξης σχετικά με τον Τρόπο Διενέργειας της Δημοπρασίας και απορρίπτει το αίτημα. 

Οποιαδήποτε ένσταση μπορεί να γίνει κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής» 
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Δίνει το λόγο στον κήρυκα κ. Χατζησταμάτη και ξεκινούν οι προφορικές προσφορές  οι οποίες 

αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα προφορικών προσφορών. 

 

Οι τελικές προσφορές που εκφωνήθηκαν, που είναι σύννομες, σύμφωνα με την διακήρυξη είναι οι 

εξής: 

 

Α.Α 

…….. 
Ονοματεπώνυμο Ενοίκιο ανά μήνα 

…41 ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ 5750,00 

42 ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΑΣ ΑΕ 5800,00 

43 ARTOPIGI ΕΠΕ 5850,00 

44 ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΑΣ ΑΕ 5900,00 

45 ΜΠΕΙΚΕΡΙ (BAKERY)AE 5950,00 

46 ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ 6000,00 

7   

8   

 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το υψηλότερο ενοίκιο προσέφερε ο/η «MENI KAMINAKH & 

ΣΙΑ ΕΕ», και είναι 6.000,00 € (έξι χιλιάδες ευρώ) στον οποίο κατακυρώνεται η δημοπρασία.  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας λύει τη διαδικασία στις 14:00 μ.μ. 

 

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, ο  

τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ.6 και 7 Π.Δ. 270/81. 

 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα 

σταλεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

72 παρ.1ε του Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του Π.Δ. 270/81. 

 

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Tην εισήγηση του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/108790/27-12-2016 

 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. 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. 



24 

 

 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 

  Την υπ’ αριθ. 435/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Α0ΝΩ1Ρ-ΙΟΤ) 

περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού 

ακινήτου επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 

 Το από 20/12/2016 Πρακτικό δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου 

επονομαζόμενου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ»   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «μίσθωση 

του Δημοτικού Ακινήτου επονομαζόμενου ΙΑΛΥΣΙΟΝ» και  

 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, ανακηρύσσοντας ως πλειοδότη την 

εταιρεία με την επωνυμία «MENI KAMINAKH & ΣΙΑ ΕΕ»,  η οποία προσέφερε το υψηλότερο 

ενοίκιο ύψους 6.000,00€ 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. 

 

και Γ) Εξουσιοδοτεί την αρμόδια υπηρεσία, το τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία και με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 

 
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. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος  

2. Κορωναίος Ιωάννης  

3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος  

5. Μανωλάκης Αλέξανδρος   


