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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: 35/1-08-2017 
  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη  1 Αυγούστου 2017 

και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της εκλογής 

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

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, 

την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με 

την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ.: 2/60734/01-08-

2017, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 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 έξι  (6) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: κ.κ.: 1. Κορωναίος Ιωάννης, 2. Μανωλάκης Αλέξανδρος, 3. Παρασκευάς Δημήτριος, 4. 

Σταυρής Μιχάλης,  5. Ψυλλάκης Βασίλειος, 6. Δράκος Στέφανος,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ (δικ/νος), 2. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 3. Κασσανή 

Ευγένιο (δικ/νος), 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος),  

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

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

τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

 

 

ΘΕΜΑ                                                                            Aπόφ.Αρ. 462 / 2017   (Α.Δ.Α: ΩΔΧ8Ω1Ρ-ΘΩ7) 

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου 

 

 Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη 

της Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των δύο παρακάτω θεμάτων, όπου σύμφωνα με το 

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, 

να λάβει τις σχετικές αποφάσεις:  

1. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους 2017 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα προκειμένου να ενταχθεί ως θέμα στο επόμενο Δημοτικό 

συμβούλιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας.  

(Εισηγήσεις Τμήματος Προϋπολογισμού & πληροφόρησης με αρ. πρωτ.: 2/60688/01-08-2017 και 

2/60888/01-08-2017) 
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2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών συμμετοχής για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου Ρόδου 

Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την 

κυκλοφορία των οχημάτων του Δήμου Ρόδου. 

  (Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/60583/01-08-2017) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω δύο θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και 

την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω δύο θεμάτων:  

1. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 

οικονομικού έτους 2017 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) 

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                         Απόφ. Ορθή Επανάληψη 463 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΔΘ9Ω1Ρ-6ΕΛ)  

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 

2017 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ). 

 (Εισηγήσεις Τμήματος Προϋπολογισμού & πληροφόρησης με αρ. πρωτ.: 2/60688/01-08-2017 &  

2/60888/01-08-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/60688/01-08-2017 η οποία έχει ως 

εξής: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 

οικονομικού έτους  2017 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ). 

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 για να 

εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 00-6142.0042 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην προετοιμασία υποβολής 

πρότασης στην ΕΓΣΔΙΤ, της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος δικτύων 

Οδοφωτισμού και Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και 

εφαρμογών «Smart Cities» (Έξυπνες Πόλεις), στο Δήμο Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Δημάρχου.  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 446/2017 απόφαση της Ο.Ε., αυξάνεται κατά  107.970,36 €  και   το 

τελικό αποθεματικό είναι 624.595,70€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 224.953.143,31 

ΕΞΟΔΑ 224.328.547,61 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 624.595,70 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της προϊσταμένης Προϋπολογισμού κ. Βαϊλάκη Άννας, της  Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα) 

 

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/60888/01-08-

2017 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/60688/01-08-

2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 

2017», ως εξής: 

 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/60688/1-8-2017 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  1329.0042  και τίτλο «Χορηγία ΔΕΗ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 2.086.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. Έγινε ισόποση 

εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-6737.0005 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6737.0005 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΔΕΥΑΡ για την 

εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ που επιχορηγούνται από τη 

ΔΕΗ» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.086.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

Χρηματοδότηση: Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1329.0042. 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6063.0002 και τίτλο «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 

46.500 €, κατά 18.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 18.000 € 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6252.0002 και τίτλο «Ασφάλιστρα για ΚΔΑΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 18.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 18.000 € 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις εγγραφές στην υπ. αρ. 2/60688/1-8-2017 εισήγηση, στην υπ΄αρ. 446/2017 απόφαση της Ο.Ε., 

αυξάνεται κατά  107.970,36 €  και   το τελικό αποθεματικό είναι 624.595,70€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 
   227.039.143,31 

 ΕΞΟΔΑ       226.414.547,61            

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ          624.595,70    

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της προϊσταμένης Προϋπολογισμού κ. Βαϊλάκη Άννας, της  Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/60688/01-08-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/60888/01-08-2017 της Δ/νσης Οικονομικών 

 Την με αριθ. 462/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την αιτιολογία  σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής». 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

έτους 2017, ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Γ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6142.0042 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην προετοιμασία υποβολής 

πρότασης στην ΕΓΣΔΙΤ, της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος 

δικτύων Οδοφωτισμού και Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων μέσω της χρήσης νέων 

τεχνολογιών και εφαρμογών «Smart Cities» (Έξυπνες Πόλεις), στο Δήμο Ρόδου», προϋπολογισμού 

δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Δημάρχου.  

ΜΕΡΟΣ Δ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  1329.0042  και τίτλο «Χορηγία ΔΕΗ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας 

Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.086.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-6737.0005 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6737.0005 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΔΕΥΑΡ για 

την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ που επιχορηγούνται 

από τη ΔΕΗ» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.086.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

Χρηματοδότηση: Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1329.0042. 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 



   

 5 

1. Κ.Α 20-6063.0002 και τίτλο «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 

46.500 €, κατά 18.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 18.000 € 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6252.0002 και τίτλο «Ασφάλιστρα για ΚΔΑΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 18.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 18.000 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 446/2017 απόφαση της Ο.Ε., αυξάνεται κατά  107.970,36 €  και   το 

τελικό αποθεματικό είναι 624.595,70 €. 

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

 

ΕΣΟΔΑ 
   227.039.143,31 

ΕΞΟΔΑ       226.414.547,61            

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ          624.595,70    

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o                                                      Απόφ. Αρ: 464 / 2017  (ΑΔΑ: 7ΘΦΠΩ1Ρ-7Ε1) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/60583/01-08-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/60583/01-08-2017, η οποία έχει ως εξής: 

 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών συμμετοχής, για τη ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου.  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής 

για τη ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου.» 

 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού, για την ασφάλιση 

όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου». 

Στη Ρόδο στις 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Μαράκα Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Αντωνάτος Γεράσιμος, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού 

για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου» (Κ.Α. -6252.0001, -6253.0001)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 126.000,00 

ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 297/2017 της 



   

 6 

Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1784/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στις 13/06/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/30969/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και 

διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και 

έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Δ.Σ (αποφ. 270/2017, 365/2017). 

Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

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

προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις  15:00μ.μ. την 06/07/2017, απέστειλαν 

εγκαίρως προσφορά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας οι κάτωθι εταιρείες: 

1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

2. ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

Οι εταιρείες επίσης προσκόμισαν τα δικαιολογητικά  και τις υπεύθυνες δηλώσεις στο τμήμα 

προμηθειών εντός της προθεσμίας που όριζε η διακήρυξη και δη  στις 11/07/2017. 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών (τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00) στις 12/07/2017, η 

επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου προσφοράς των 

διαγωνιζόμενων εταιρειών όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

1) INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. 

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. Ο έλεγχος 

έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 

2) ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

Η εταιρεία ενώ δηλώνει ότι δεν στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, καταθέτει προσφορά σαν πράκτορας 

της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων και η οποία τελευταία, εκδίδει τιμολόγια 

στο όνομα της. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 η αναθέτουσα αρχή ελέγχει σύμφωνα με τα άρθρα 

79,80, και 81 αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, 

πληρούν τα  σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τα 

άρθρα 73 και 74. Στα πλαίσια των επιταγών του παραπάνω άρθρου η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ 

Α.Ε. έπρεπε να προσκομίσει με την προσφορά της τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

για την εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων την οποία πρακτορεύει. Η εν 

λόγω εταιρεία δεν το έπραξε με αποτέλεσμα η επιτροπή να γνωμοδοτήσει στην Ο.Ε.  για τον 

αποκλεισμό της.   

Ο έλεγχος έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του 

διαγωνιζόμενου. 

3) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. Ο έλεγχος 

έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 

4) ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  «Η ΕΘΝΙΚΗ»  

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. Ο έλεγχος 

έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 

Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφάσισε: 

 Α) Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. να αποκλειστεί από την συνέχεια του διαγωνισμού. 

 Β)  Οι εταιρείες: 
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 INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ,  

 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  «Η 

ΕΘΝΙΚΗ» 

να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα της  τεχνικής προσφοράς, το οποίο έγινε στις 

26/07/2017 και ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  Οι παραπάνω εταιρείες κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές 

προδιαγραφές που τέθηκαν στην διακήρυξη κι επομένως περνάνε στο επόμενο στάδιο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που θα γίνει μετά την 

έγκριση των πρακτικών από την Ο.Ε. και σχετική ενημέρωση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/60583/01-08-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, δια 

της οποίας κοινοποιείται το από 27/07/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 462/2017 (ΑΔΑ: ΩΔΧ8Ω1Ρ-ΘΩ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 Την με αριθ. 297/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΨΟΧΩ1Ρ-2Ψ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 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).  

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  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.  

  Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-2010), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209.  

 Τις ανάγκες του Δήμου για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει αυτούσιο το από 27/7/2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, για την «ασφάλιση όλων των 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου» 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο 

της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας, έκτακτης κατεπείγουσας  συνεδρίασης. 

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  

 

 

     Σάββας Διακοσταματίου          Δράκος Στέφανος  

             Αντιδήμαρχος                                                         

 

                                                              

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος  

3. Παρασκευάς Δημήτριος 

4. Σταυρής Μιχάλης  

5. Ψυλλάκης Βασίλειος       


