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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 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Αριθμός: 15/07-04-2017 

 
Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 07 Απριλίου 2017 

και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική 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 Αντιπροέδρου κ. Δράκου Στεφάνου, με αριθμ. πρωτ. 2/24624/03-04-2017, 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 οκτώ (8) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Δράκο Στέφανο, 6. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 7.  Σαρικά Γεώργιο, 8. Χατζηλαζάρου 

Μαρία (προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης),  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκης Αλέξανδρος, ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος 

της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγο Μιχαήλ, 2. Παρασκευά Δημήτριο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται 

από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, 3. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), η 

οποία αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας την κ. Σαρρή - Υψηλάντη 

Σταματία, η οποία δεν μπορούσε να παρευρεθεί, και εν συνεχεία καλέσαμε τον κ. Τοκούζη Παναγιώτη, ο 

οποίος δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθεί, στη συνέχεια λόγω έλλειψης μελών της μειοψηφίας 

καλέσαμε τον κ. Τσίκκη Δημήτριο, οποίος δεν μπορούσε να παρευρεθεί και στη θέση του κλήθηκε η κ. 

Χατζηλαζάρου Μαρία, 4. Σπανό - 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, του κ. Ανθούλα Κυριάκου, προϊσταμένου του τμήματος 

Σχεδιασμού της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, καθώς και του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

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

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη εννέα (9) κατ’ επείγον θεμάτων, που 

θεωρούνται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου και 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, πριν από την 

έναρξη της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

1. Το 1
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Σχέδιο αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017.   
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2. Το 2
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Λήψη απόφασης για την έγκριση 

ασκηθείσας έφεσης για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου κατά του Χρήστου – Εμμανουήλ 

Βασιλαρά του Αντωνίου και της με αριθμό 12/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου.»,  

3. Το 3
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη 

ανακοπής κατά της με αριθμό 96/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, Πρωτοδίκη, που εξέδωσε η ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α.Ε.Ε.»,  

4. Το 4
ο
  θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή 

μη παροχής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων άνευ ανταλλάγματος από την εταιρεία 

«ΕΝΑCT A.E.»,  

5. Το 5
ο
  θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Απόδοση λογαριασμού και 

απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Γιαννόπουλου Γεωργίου υπεύθυνου διαχείρισης 

χρηματικού εντάλματος      προπληρωμής με αρ. Α24/08-2-2017 ποσού 12.312,21 ευρώ για την 

χορήγηση νέας παροχής ηλεκτροφωτισμού στη θέση Μελανού Αγ. Κωνσταντίνου – 

Αφάντου.»,  

6. Το 6
ο
  θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Απόδοση λογαριασμού και 

απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Περράκη Γεωργίου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού 

εντάλματος      προπληρωμής με αρ. 304/20-2-2017 ποσού 708,99 ευρώ για  για την πληρωμή 

στη ΔΕΔΔΗΕ κόστους παροχών ηλεκτροφωτισμού.  

7. Το 7
ο
  θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Λήψη απόφασης για τον ορισμό 

πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου Ρόδου με σχέση έμμισθης εντολής τον κ. Παπαγεωργίου 

Θεόδωρο για να καταθέσει, να παραστεί και να υπερασπίσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Ρόδου, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς επί της από 22-03-2017 (αρ. καταθ. 

67/2017) αιτήσεως της κατά της εταιρείας «ΕΛΑΨ Α.Ε.».» 

8. Το 8
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Λήψη απόφασης περί της έγκρισης 

αιτήματος εταιρείας για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της  στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής 

διευκόλυνσης)»,  

9. Το 9
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Λήψη απόφασης για την ορθή 

επανάληψη του μισθωτηρίου συμβολαίου της μισθώτριας εταιρείας του «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 

«ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε».» 

Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για συζήτηση τα 

ανωτέρω θέματα, πριν της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές 

αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

 

ΘΕΜΑ 1o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                            Απόφ. Αρ. 145/2017 (Α.Δ.Α: 67ΔΗΩ1Ρ-4Ψ4) 

«ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 

οικονομικού έτους  2017. 

 

 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. 

 



   

 3 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1329.0040 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπου εξοπλισμού 

για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου. (Χορηγία ΔΕΗ)» προϋπολογισμού  δαπάνης 237.473,64 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. Έγινε ισόποση εγγραφή 

εξόδου στον Κ.Α. 15-7135.0014 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά            

200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το 

λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 

2. Κ.Α 30-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά            

200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το 

λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-7135.0014 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπου εξοπλισμού 

για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου» προϋπολογισμού  δαπάνης  237.473,64 €,  με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.                     Χρηματοδότηση: 

Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1329.0040 

2. Κ.Α 70-7135.0005 και τίτλο «Επέκταση δικτύου κοινοχρήστων ενοικιαζομένων ποδηλάτων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 70.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ. Έγινε ισόποση μείωση 

εξόδου στον Κ.Α. 30-7326.0071 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 40-7421.0007 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων πράξης εφαρμογής 

στο Χαράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού σχεδιασμού, προκειμένου να αποζημιωθεί 

λόγω απαλλοτρίωσης εμπλεκόμενη ιδιοκτησία. 

 

Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  207/2017 απόφασης του Δ.Σ., τροποποίησης του Τεχνικού 

Προγράμματος  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  1329.0041  και τίτλο «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. 

Κατταβιάς (Χορηγία ΔΕΗ)» προϋπολογισμού  δαπάνης 450.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 20-7325.0001 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-7325.0001 και τίτλο «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. 

Κατταβιάς» προϋπολογισμού  δαπάνης 450.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

Χρηματοδότηση: Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1329.0041 

2. Κ.Α 30-7325.0001 και τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή της Τ.Κ. Καλάθου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 7.270,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

3. Κ.Α 30-7325.0002 και τίτλο «Εγκατάσταση υποδομής δικτύου δημοτικού φωτισμού στην οδό Φώτη 

Κόντογλου Δ.Ε. Ροδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.270,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό.  

 

Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  240/2017 απόφασης του Δ.Σ., τροποποίησης του Τεχνικού 

Προγράμματος  
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7326.0071 και τίτλο «Επέκταση δικτύου κοινόχρηστων ενοικιαζόμενων ποδηλάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 €, κατά 70.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Κισθηνίου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

2. Κ.Α 70-7331.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση Περιστυλίων Ν Αγορά Α’ Φάση εργασιών» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 90.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  173.503,05 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά   

190.460 €  και το τελικό αποθεματικό είναι  363.963,05 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 221.150.384,60 

ΕΞΟΔΑ 220.786.421,55 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 363.963,05 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/26143/07-04-2017 του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

 Την υπ’ αρ. 23976/2016 ΚΥΑ  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος  

οικονομικού έτους 2017, ως εξής: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1329.0040 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού 

για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου. (Χορηγία ΔΕΗ)» προϋπολογισμού  δαπάνης 237.473,64 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. Έγινε ισόποση εγγραφή 

εξόδου στον Κ.Α. 15-7135.0014 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά            

200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το 

λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 



   

 5 

2. Κ.Α 30-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά            

200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το 

λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-7135.0014 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού 

για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου» προϋπολογισμού  δαπάνης  237.473,64 €,  με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.                     Χρηματοδότηση: 

Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1329.0040 

2. Κ.Α 70-7135.0005 και τίτλο «Επέκταση δικτύου κοινοχρήστων ενοικιαζομένων ποδηλάτων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 70.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ. Έγινε ισόποση μείωση 

εξόδου στον Κ.Α. 30-7326.0071 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 40-7421.0007 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων πράξης εφαρμογής 

στο Χαράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού σχεδιασμού, προκειμένου να αποζημιωθεί 

λόγω απαλλοτρίωσης εμπλεκόμενη ιδιοκτησία. 

 

Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  207/2017 απόφασης του Δ.Σ., τροποποίησης του Τεχνικού 

Προγράμματος  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  1329.0041  και τίτλο «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. 

Κατταβιάς (Χορηγία ΔΕΗ)» προϋπολογισμού  δαπάνης 450.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 20-7325.0001 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-7325.0001 και τίτλο «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. 

Κατταβιάς» προϋπολογισμού  δαπάνης 450.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

Χρηματοδότηση: Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1329.0041 

2. Κ.Α 30-7325.0001 και τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή της Τ.Κ. Καλάθου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 7.270,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

3. Κ.Α 30-7325.0002 και τίτλο «Εγκατάσταση υποδομής δικτύου δημοτικού φωτισμού στην οδό Φώτη 

Κόντογλου Δ.Ε. Ροδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.270,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό.  

 

Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  240/2017 απόφασης του Δ.Σ., τροποποίησης του Τεχνικού 

Προγράμματος  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7326.0071 και τίτλο «Επέκταση δικτύου κοινόχρηστων ενοικιαζόμενων ποδηλάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 €, κατά 70.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Κισθηνίου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

2. Κ.Α 70-7331.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση Περιστυλίων Ν Αγορά Α’ Φάση εργασιών» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 90.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι  173.503,05 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά   

190.460 €  και το τελικό αποθεματικό είναι  363.963,05 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 221.150.384,60 

ΕΞΟΔΑ 220.786.421,55 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 363.963,05 

 
 

 

ΘΕΜΑ 2o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                              Απόφ. Αρ. 146/2017 (Α.Δ.Α: 6644Ω1Ρ-271) 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ασκηθείσας έφεσης για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου κατά του 

Χρήστου – Εμμανουήλ Βασιλαρά του Αντωνίου και της με αριθμό 12/2017 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

 

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/25938/7-4-

2017) 

 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμάτευση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/25938/7-4-2017, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Έγκριση ασκηθείσας έφεσης για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου κατά του Χρήστου – 

Εμμανουήλ Βασιλαρά του Αντωνίου και της με αριθμό 12/2017 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου. 

Ο Χρήστος – Εμμανουήλ Βασιλαράς του Αντωνίου άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 12-5-

2011 και με αριθμό κατάθεσης 228/4-7-2011 αγωγή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου, με την οποία ισχυριζόταν ότι προσλήφθηκε από τον πρώην Δήμο Αφάντου με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις 1-6-2010, για να απασχοληθεί μέχρι τις 31-12-2010 με την 

ειδικότητα του εργάτη καθαριότητας – συνοδού απορριμματοφόρου. Ότι στις 18-7-2010 ενώ εργαζόταν 

το δεξί του πόδι παγιδεύτηκε στην πρέσα του μηχανήματος ανύψωσης του κάδου του απορριμματοφόρου 

και υπέστη κατάγματα που αναφέρει στην αγωγή του, ότι ο τραυματισμός του οφειλόταν σε αμελή 

συμπεριφορά των προστιθέντων υπαλλήλων του πρώην Δήμου Αφάντου και ότι ο τραυματισμός του 

αυτός προκάλεσε σαυτόν ανικανότητα για εργασία μέχρι το πέρας της σύμβασης εργασίας, οπότε και 

απολύθηκε χωρίς να του καταβληθεί αποζημίωση απόλυσης. Με βάση τους ισχυρισμούς αυτούς ζητούσε 

να του καταβάλει ο Δήμος Ρόδου, ως καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου Αφάντου, συνολικά τοπ 

ποσό των 13.343,60 ευρώ, περιοριζόμενο κατά το ποσό των 984,62 ευρώ, το οποίο εισέπραξε από τον 

ασφαλιστικό του φορέα, για τις αιτίες που ανέφερε στην αγωγή του, ως επίσης και το ποσό των 150.000 

ευρώ για αποζημίωση για την ηθική βλάβη που είχε υποστεί.  

Επί της παραπάνω αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 12/2017 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου, η οποία έκαμε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε εμάς, ως καθολικούς διαδόχους του 

πρώην Δήμου Αφάντου, να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο το ποσό των 15.000,00 ευρώ για την ηθική 

βλάβη που υπέστη, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, καταδίκασε δε 

εμάς και σε μέρος των δικαστικών εξόδων του εφεσίβλητου, τα οποία όρισε στο ποσό των 500,00 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 6.000,00 ευρώ.   

Κατά του Χρήστου - Εμμανουήλ Βασιλαρά του Αντωνίου και της αμέσως παραπάνω απόφασης άσκησα 

για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την από 30-3-201 και με αριθμό κατάθεσης 67/3-4-2017 έφεση, που 

απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, η οποία έχει ως εξής: 
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«ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

Ε Φ Ε Σ Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Δ.Κ. 

Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Χρήστου - Εμμανουήλ Βασιλαρά του Αντωνίου, κατοίκου Δ.Κ. Αφάντου του Δήμου Ρόδου. 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 12/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

_______________________________________ 

Ο εφεσίβλητος άσκησε εναντίον μας την από 12-5-2011 και με αριθμό κατάθεσης 228/4-7-2011 αγωγή 

του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυριζόταν ότι προσλήφθηκε 

από τον πρώην Δήμο Αφάντου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις 1-6-2010, 

για να απασχοληθεί μέχρι τις 31-12-2010 με την ειδικότητα του εργάτη καθαριότητας – συνοδού 

απορριμματοφόρου. Ότι στις 18-7-2010 ενώ εργαζόταν το δεξί του πόδι παγιδεύτηκε στην πρέσα του 

μηχανήματος ανύψωσης του κάδου του απορριμματοφόρου και υπέστη κατάγματα που αναφέρει στην 

αγωγή του, ότι ο τραυματισμός του οφειλόταν σε αμελή συμπεριφορά των προστιθέντων υπαλλήλων του 

πρώην Δήμου Αφάντου και ότι ο τραυματισμός του αυτός προκάλεσε σαυτόν ανικανότητα για εργασία 

μέχρι το πέρας της σύμβασης εργασίας, οπότε και απολύθηκε χωρίς να του καταβληθεί αποζημίωση 

απόλυσης. 

Με βάση τους ισχυρισμούς αυτούς ο εφεσίβλητος ζητούσε να υποχρεωθούμε εμείς, ως καθολικοί 

διάδοχοι του πρώην Δήμου Αφάντου, να του καταβάλουμε: 1) το ποσό των 2.200,00 ευρώ, στο οποίο 

ανέρχεται η στέρηση της συνεισφοράς του για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας (400,00 

ευρώ/μήνα), 2) το ποσό των 7.787,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στις αποδοχές των μηνών που δεν μπόρεσε 

να εργαστεί, πλέον δώρου Χριστουγέννων, το οποίο κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα 

αποκέρδαινε, 3) το ποσό των 1.556.60 ευρώ, στο οποίο ανέρχεται η αποζημίωση απόλυσης, 4) το ποσό 

των 1.800,00 ευρώ, το οποίο απώλεσε λόγω μη λήψης του επιδόματος ανεργίας από τη λύση της 

σύμβασης εργασίας μέχρι και τον Απρίλιο του έτους 2011 (450,00 ευρώ/μήνα), ήτοι το συνολικό ποσό 

των 13.343,60 ευρώ, περιοριζόμενο κατά το ποσό των 984,62 ευρώ, το οποίο εισέπραξε από τον 

ασφαλιστικό του φορέα και 5) το ποσό των 150.000,00 ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη 

που υπέστη ένεκα του ατυχήματος, όλα δε τα παραπάνω ποσά ζητούσε με το νόμιμο τόκο από την 

επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Ζητούσε επίσης να καταδικαστούμε εμείς στα δικαστικά 

του έξοδα. 

Επί της παραπάνω αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 12/2017 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου, η οποία έκαμε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε εμάς, ως καθολικούς διαδόχους του 

πρώην Δήμου Αφάντου, να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο το ποσό των 15.000,00 ευρώ για την ηθική 

βλάβη που υπέστη, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, καταδίκασε δε 

εμάς και σε μέρος των δικαστικών εξόδων του εφεσίβλητου, τα οποία όρισε στο ποσό των 500,00 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή κηρύχθηκε προσωρινά έκτελεστή για το ποσό των 6.000,00 ευρώ.   

Την απόφαση αυτή εκκαλούμε για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους άλλους 

επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα. 

1. Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 71, 

297, 299, 345, 346, 648 επ., 914, 922, 932 ΑΚ, 116 παρ. 1 και 3 του Ν, 551/1915, 34 παρ. 2 και 60 παρ. 3 

του Α.Ν. 1846/1951 «περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων», 75 του Ν. 3463/2006, 32 του Ν. 1568/1985, 7 του 

Π.Δ. 395/1994, 7 και 8 του Π.Δ. 17/1996, 1, 4, 7, 8 και 9, παραρτ. II και III του Π.Δ. 396/1994, και 7 

παρ. 2 και 39 του Ν. 1836/1989, ως επίσης και τις διατάξεις των ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988 και ΚΥΑ 

53361/2006, εσφαλμένα επίσης εκτίμησε τις αποδείξεις και δέχτηκε ότι την 1-6-2010, ο εφεσίβλητος 

προσλήφθηκε, δυνάμει της με αριθμό 62/2010 απόφασης πρόσληψης του Δημάρχου Αφάντου Ρόδου, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με την ειδικότητα εργάτη καθαριότητας - συνοδού 

απορριμματοφόρου, στον πρώην Δήμο Αφάντου και ότι η διάρκεια της σύμβασης, ορίστηκε σε επτά 

μήνες, από 1-6-2010 μέχρι και 31-12-2010, χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης.  

 Ότι την 18-7-2010 και περί ώρα 5.30 π.μ., το απορριμματοφόρο όχημα του παραπάνω Δήμου, με 

αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3441 και πλήρωμα τον οδηγό Γεώργιο-Μιχαήλ Παπανικόλα και δύο 

συνοδούς, τους Δημήτριο Λυσσανδρόπουλο και τον εφεσίβλητο, εκτελούσε δρομολόγιο αποκομιδής 

απορριμμάτων και βρισκόταν στο ξενοδοχείο «IRENE PALACE» στα Κολύμπια της Ρόδου, όπου 
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συνέλεγε τα απορρίμματα, από τους κάδους που υπάρχουν εκεί. Κατά τη διάρκεια εκκένωσης ενός από 

τους παραπάνω κάδους, αφού οι παραπάνω συνοδοί τοποθέτησαν τον κάδο πάνω στο μηχανισμό 

ανύψωσης του απορριμματοφόρου και προέβηκαν στην ανέγερση του για την ρίψη των απορριμμάτων 

εντός της χοάνης (υπερκατασκευής) του απορριμματοφόρου, ενώ ο εφεσίβλητος τίναζε τον κάδο με το 

χειριστήριο, προκειμένου να αδειάσει εντελώς, επειδή ο κάδος δεν είχε χερούλια και ο λεβιές του 

μηχανισμού του οχήματος που αδειάζει τον κάδο, δεν είχε σταθερή δύναμη, ξέφυγε ο κάδος από την 

θέση του (από τα «μαχαίρια» που τον συγκρατούσαν), καθώς άνοιξαν οι ασφάλειες του μηχανισμού 

ανύψωσης και ο κάδος έπεσε εντός της χοάνης του απορριμματοφόρου. Ότι στη συνέχεια ο εφεσίβλητος 

ενεργοποίησε την ασφάλεια που ακινητοποιεί το «μαχαίρι» του μηχανισμού ανύψωσης και οι συνοδοί 

ανέβηκαν στα σκαλοπάτια (πατήτρες) του απορριμματοφόρου, που βρίσκονται εκατέρωθεν αυτού, 

προκειμένου να βγάλουν τον κάδο από το εσωτερικό της υπερκατασκευής και να τον 

επανατοποθετήσουν στην αρχική του θέση.  

 Ότι στην προσπάθεια εφεσίβλητου να βγάλει τον κάδο γλίστρησε από το δεξί σκαλοπάτι, όπου είχε 

ανέβει και προσπαθώντας να συγκρατηθεί από κάπου για να μην πέσει, έθεσε κατά τα λάθος σε 

λειτουργία τον μηχανισμό ανέγερσης, με αποτέλεσμα, κατά την κάθοδο του ανυψωτικού μηχανισμού, να 

εγκλωβιστεί το δεξί του πόδι κάτω από την πρέσα του και ο ίδιος να τραυματιστεί. Ειδικότερα, υπέστη 

κάταγμα 3
ου

 ,4
ου

 και 5
ου

 μεταταρσίου άκρου δεξιού ποδός, για την αποκατάσταση των οποίων έλαβε 

χώρα χειρουργική επέμβαση, με εσωτερική οστεοσύνθεση, με προβλεπόμενο χρόνο ανάρρωσης τους 3-4 

μήνες, ενώ μετά από 8 μήνες παρουσίαζε οίδημα και άλγος κόπωσης.  

 Ότι με βάση, τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, το Δικαστήριο κρίνει ότι το ένδικο ατύχημα 

οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα των προστηθέντων υπαλλήλων του Δήμου Αφάντου, οι οποίοι 

από αμέλεια δεν έλαβαν τα μέτρα που επιτάσσει το γενικό καθήκον πρόνοιας και ειδικότερα, δεν 

φρόντισαν να παρέχουν ειδικά υποδήματα (αρβύλες με ειδική σκληρή σύνθεση) στους εργαζόμενους ως 

συνοδούς απορριμματοφόρων οχημάτων, προκειμένου να αποφεύγονται οι τραυματισμοί τους από την 

πτώση βαρέων αντικειμένων, όπως εν προκειμένω. Ότι περαιτέρω δεν έλεγξαν και δεν φρόντισαν για την 

αντικατάσταση των κάδων που δεν περιείχαν λαβές με άλλους και την αντικατάσταση των φθαρμένων 

ανυψωτικών μηχανισμών των απορριμματοφόρων με καινούριους, ώστε να αποφευχθεί η μη σταθερή 

ανύψωση των κάδων και η πτώση τους στην χοάνη του απορριμματοφόρου, καθώς όπως αποδείχθηκε η 

πτώση των κάδων εντός της χοάνης ήταν  (σύνηθες φαινόμενο και οι συνοδοί αναγκάζονταν πολλές 

φορές να καταβάλουν σωματική δύναμη για τον τραβήξουν και να τον επανατοποθετήσουν στην θέση 

του. Το γεγονός δε ότι ο κάδος έφυγε εύκολα από τη θέση του, επιρρωνύει το συμπέρασμα ότι αυτός δεν 

ήταν καλά στερεωμένος στον ανυψωτικό μηχανισμό του οχήματος.  

 Ότι εξάλλου, το επιχείρημά μας ότι το απορριμματοφόρο όχημα ήταν σχετικά καινούριο, δεν 

αποδεικνύει την καλή κατάσταση του ανυψωτικού μηχανισμού. Ότι περαιτέρω, η αμέλεια των 

προστηθέντων υπαλλήλων του πρώην Δήμου Αφάντου, συνίσταται στο ότι δεν παρείχαν σαφείς οδηγίες 

στους χρήστες των ανυψωτικών μηχανισμών των απορριμματοφόρων οχημάτων για την ασφαλή 

χρησιμοποίηση του ανυψωτικού μηχανήματος με επισήμανση για τους κινδύνους από την χρήση του, το 

οποίο δεν αμφισβητείται από εμάς. Ότι η μικρή προϋπηρεσία του εφεσίβλητου (πέντε μήνες από 1-5-

2009 έως 31-10-2009 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29/30-4-2009 απόφαση του Δημάρχου Αφάντου), δεν 

αποδεικνύει την εμπειρία του στον χειρισμό του εν λόγω μηχανισμού. Ότι οι ανωτέρω ενέργειες και 

παραλείψεις είναι σαφές ότι συνδέονται αιτιωδώς με την επέλευση του ατυχήματος. Ότι οι συνθήκες της 

πρόκλησης του ατυχήματος προέκυψαν, ιδίως, από τη σαφή κατάθεση του μάρτυρα, που ήταν παρών στο 

ατύχημα, ως συνοδός του εν λόγω απορριμματοφόρου οχήματος, ο οποίος έχει άμεση και προσωπική 

αντίληψη των όσων καταθέτει. Ότι αντίθετα, δεν αποδείχθηκε, υπαιτιότητα του εφεσίβλητου στην 

πρόκληση του ατυχήματος, καθώς δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός μας ότι δεν υπήρχε σωστή θέση για το 

άδειασμα του κάδου και ότι η μη σωστή θέση του πρώτου στα πλάγια του απορριμματοφόρου επέφερε 

τον τραυματισμό του. 

 Έτσι που έκρινε η εκκαλούμενη απόφαση απέρριψε την ένστασή μας περί συντρέχοντος 

πταίσματος του εφεσίβλητου και ότι η ευθύνη του πρώην Δήμου Αφάντου συνίσταται στην 

αντικειμενική ευθύνη του εργοδότη για τις πράξεις και παραλείψεις των προστηθέντων από αυτόν 

προσώπων. Με βάση αυτά η εκκαλούμενη απόφαση έκαμε μερικά δεκτή την αγωγή του εφεσίβλητου 

όσον αφορά την επιδίκαση εύλογης χρηματικής ικανοποίησης, λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από 

το παρα0πάνω εργατικό ατύχημα, την οποία καθόρισε στο ποσό των 15.000,00 ευρώ. 

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω αποδείξεις και 

εκτιμούσε επίσης ορθά τις αποδείξεις έπρεπε να δεχτεί ότι ο εφεσίβλητος προσλήφθηκε από τον πρώην 
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Δήμο Αφάντου στις 1-5-2009 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για να 

απασχοληθεί μέχρι τις 31-10-2009 ως εργάτης καθαριότητας – συνοδός απορριμματοφόρου και 

πραγματικά απασχολήθηκε στην εργασία αυτή καθόλη τη διάρκεια της σύμβασής του. Επίσης ο 

εφεσίβλητος προσλήφθηκε και πάλι από τον πρώην Δήμο Αφάντου στις 1-6-2009 με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για να απασχοληθεί μέχρι τις 31-12-2010 ως εργάτης καθαριότητας 

– συνοδός απορριμματοφόρου, ήτοι με την ίδια ειδικότητα και πάλι. Ότι με βάση την πρόσληψή του ο 

εφεσίβλητος τόσο το 2009 όσο και το 2010 εργαζόταν νόμιμα  και τα Σάββατα και τις Κυριακές, 

καθόσον η υπηρεσία καθαριότητας του πρώην Δήμου Αφάντου, όπως εξάλλου και όλων των Δήμων, 

λειτουργεί επί 24ώρου βάσης και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εργάσιμες Κυριακές και αργίες, 

σύμφωνα με τη με αριθμό 76/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αφάντου, η 

οποία θεωρήθηκε νόμιμη με τη με αριθμό πρωτ. 5243/23-4-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

πρώην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 Ότι με βάση τις παραπάνω συμβάσεις ο εφεσίβλητος κατά την ημέρα του τραυματισμού του είχε 

ήδη αποκτήσει σχετική εμπειρία, αφού είχε εργαστεί και το 2009 με την ίδια ειδικότητα, δεν χρειαζόταν 

δε οποιαδήποτε ειδική εκπαίδευση ούτε και ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. Ότι στις 18-7-2010 ο 

εφεσίβλητος ήταν συνοδός στο απορριμματοφόρο του πρώην Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3441 

και πλήρωμα τον οδηγό Γεώργιο - Μιχαήλ Παπανικόλα και συνοδούς τον ίδιο και το Δημήτριο 

Λυσσανδρόπουλο για την αποκομιδή των απορριμμάτων από τα Κολύμπια. Ότι στις 05.30 περίπου το 

απορριμματοφόρο βρισκόταν στο ξενοδοχεία IRENE PALACE στα Κολύμπια, όπου άδειαζε τους κάδους 

απορριμμάτων που βρισκόταν εκεί. Κατά τη διαδικασία κένωσης ενός κάδου και ενώ οι συνοδοί 

βρίσκονταν στο έδαφος ο ενάγων προκειμένου να αδειάσει όλο το περιεχόμενο του κάδου, με το 

αντίστοιχο χειριστήριο που χειριζόταν ο ίδιος, κουνούσε τον κάδο δυο τρεις φορές, με αποτέλεσμα ο 

κάδος να φύγει από τη θέση του και να πέσει μέσα στην υπερκατασκευή του απορριμματοφόρου, δηλαδή 

στο χώρο που εναποτίθενται τα απορρίμματα, η πτώση δε αυτή δεν οφειλόταν σε βλάβη του σχετικού 

μηχανισμού. 

 Ότι τη στιγμή εκείνη ο έτερος συνοδός Δημήτριος Λυσσανδρόπουλος πάτησε το "stop" ώστε να 

σταματήσει το «μαχαίρι», δηλαδή το όργανο που μαζεύει και συμπιέζει τα απορρίμματα εντός της 

υπερκατασκευής και οι συνοδοί ανέβηκαν στα σκαλοπάτια (πατήτρες) της οπίσθιας πόρτας, που 

βρίσκονται εκατέρωθεν αυτής και στα οποία μπορεί να ανεβεί προσωπικό, ώστε να βγάλουν τον κάδο 

από το εσωτερικό της υπερκατασκευής. Ότι ο εφεσίβλητος στην προσπάθειά του με τον άλλο συνοδό να 

βγάλουν τον κάδο από το εσωτερικό του οχήματος, για την οποία ενέργεια κανένας δεν τους έδωσε 

σχετική εντολή, γλίστρησε από το δεξί σκαλοπάτι και προκειμένου να αποφύγει να πέσει προς τα πίσω 

και προσπαθώντας να στηριχτεί από κάπου με τον αγκώνα του έθεσε σε λειτουργία το χειριστήριο του 

ανυψωτικού μηχανισμού, που ανεβοκατεβάζει τους κάδους. Λόγω όμως του ότι ο εφεσίβλητος στεκόταν 

στο σκαλοπάτι πλάγια και δεν είχε την ορθή στάση, κατά την κάθοδο του ανυψωτικού μηχανισμού 

τραυματίστηκε στο δεξί πόδι του, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στα δάχτυλα του δεξιού κάτω 

άκρου. Ο άλλος συνοδός, Λυσσανδρόπουλος Δημήτριος, ο οποίος στεκόταν στο σκαλοπάτι κατά τον 

ορθό τρόπο δεν τραυματίστηκε Έτσι ακριβώς έγινε το ατύχημα και όχι όπως το περιγράφει ο 

εφεσίβλητος στην αγωγή του. 

 Ότι από όλα τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι αποκλειστικά υπαίτιος του τραυματισμού του 

ήταν ο εφεσίβλητος, αφού κανένας άλλος από το λοιπό πλήρωμα του απορριμματοφόρου δεν φέρει 

οποιαδήποτε ευθύνη για τον τραυματισμό του, ούτε δηλαδή ο οδηγός, ο οποίος δεν έθεσε αυτός σε 

λειτουργία τον ανυψωτικό μηχανισμό ούτε και ο άλλος συνοδός Δημήτριος Λύσσανδρόπουλος, ο οποίος 

δεν προέβη σε καμιά ενέργεια από την οποία προκλήθηκε το ατύχημα, ενόψει και του ότι ο ενάγων δεν 

αποδίδει οποιαδήποτε αμέλεια για τον τραυματισμό του σαυτούς ή στη λειτουργία του 

απορριμματοφόρου, ότι δηλαδή δεν λειτουργούσε καλώς, καθόσον αυτό ήταν ολοκαίνουργιο αφού 

κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2009, όπως αποδεικνύεται από τη παραπάνω άδεια κυκλοφορίας αυτού 

και δεν αντιμετώπιζε οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία του.  

 Ότι ούτε εξάλλου ο πρώην Δήμος Αφάντου φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τον τραυματισμό του 

εφεσίβλητου, γιατί η εργασία του κατά την Κυριακή ήταν νόμιμη και κατόπιν της δικής του συναίνεσης, 

ενώ ο εφεσίβλητος είχε αποκτήσει εμπειρία στην εργασία που εκτελούσε, αφού είχε εργαστεί 

επαναλαμβάνουμε και το 2009 στην ίδια εργασία, ανεξάρτητα από το ότι το ατύχημα δεν οφειλόταν στην 

απειρία του ενάγοντα ή την έλλειψη εκπαίδευσης, ενώ από πουθενά δεν προβλέπεται ότι οι συνοδοί 

απορριμματοφόρων πρέπει να έχουν ειδικά παπούτσια, ανεξάρτητα από το ότι και αν υπήρχαν ειδικά 

παπούτσια και τα φορούσε ο ενάγων πάλι θα τραυματιζόταν.  
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 Έτσι έπρεπε η εκκαλούμενη απόφαση να απορρίψει την αγωγή του εφεσίβλητου, αφού αυτός ήταν 

αποκλειστικά υπαίτιος του τραυματισμού του, άλλως να κάνει δεκτή την ένστασή μας περί 

συνυπαιτιότητας του εφεσίβλητου κατά 99%, που υποβάλαμε νόμιμα με τις πρωτόδικες προτάσεις μας 

που καταθέσαμε κατά τη συζήτηση της αγωγής του εφεσίβλητου στο ακροατήριο του Πρωτοβάθμιου 

Δικαστηρίου αλλά και με προφορική δήλωσή μας στο ακροατήριό του κατά τη συζήτηση της αγωγής, 

που καταχωρήθηκε στα πρακτικά του. 

2. Γιατί, επικουρικά, η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τη διάταξη του 

άρθρου 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944 του «Κώδικα περί δικών του Δημοσίου», που ισχύει και για τους 

ΟΤΑ, ήτοι τους δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 276 του ν. 3463/2006, κατά το 

οποίο «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής ορίζεται εις 6% ετησίως, 

πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως 

της αγωγής» και υποχρέωσε εμάς να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο το ποσό των 15.000 ευρώ με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας, εννοώντας προφανώς αυτό που ισχύει για τους τρίτους εκτός από το Δημόσιο, 

ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.  

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά την παραπάνω διάταξη έπρεπε να 

δεχτεί ότι οφείλουμε να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο από την επίδοση της αγωγής του τόκο 

υπερημερίας για το ποσό των 15.000,00 ευρώ που του επιδίκασε η εκκαλούμενη, με επιτόκιο 6% ετησίως 

μέχρι την εξόφληση. 

Επειδή οι λόγοι της έφεσής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους αργότερα.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η έφεσή μας αυτή. 

Να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη με αριθμό 12/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με 

σκοπό να απορριφθεί εξ ολοκλήρου η από 12-5-2011 και με αριθμό κατάθεσης 228/4-7-2011 αγωγή του 

εφεσίβλητου, που στρεφόταν εναντίον μας και απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου και  

Να καταδικαστεί ο εφεσίβλητος στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας 

δικηγόρου και των δύο βαθμών.  

  Ρόδος 30 Μαρτίου 2017 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την έγκριση της παραπάνω έφεσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και να δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα σε 

εμένα να παραστώ στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου όποτε προσδιοριστεί η συζήτησή της, αρχικά ή 

μετά από αναβολή, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, ως επίσης να ασκήσω και πρόσθετους λόγους 

έφεσης με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου, με σκοπό την 

απόρριψη της παραπάνω αγωγής, να υποβάλω προτάσεις, να προσκομίσω έγγραφα, να εξετάσω 

μάρτυρες, να λάβω ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να 

γίνει δεκτή η παραπάνω έφεση του Δήμου Ρόδου και να απορριφθεί η αγωγή του Χρήστου – Εμμανουήλ 

Βασιλαρά.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για το αν θα ασκηθεί ή όχι αίτηση αναστολής εκτέλεσης της 

παραπάνω με αριθμό 12/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, καθόσον αυτή έχει 

κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 6.000 ευρώ.   

Με εκτίμηση 

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/25938/7-4-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την άσκηση από το Δήμο Ρόδου κατά του Χρήστου – Εμμανουήλ Βασιλαρά του Αντωνίου 

και της με αριθμό 12/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου της παραπάνω από 30-3-

2017 και με αριθμό κατάθεσης 67/3-4-2017 έφεσης, που απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου.  

Β) Εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο με έμμισθη εντολή 

να παραστεί στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου όποτε προσδιοριστεί η συζήτησή της αμέσως παραπάνω 

έφεσης, αρχικά ή μετά από αναβολή, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, ως επίσης να ασκήσει και 

πρόσθετους λόγους έφεσης με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνει σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου, 

να υποβάλει προτάσεις, να προσκομίσει έγγραφα, να εξετάσει μάρτυρες, να λάβει ένορκες βεβαιώσεις 

και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η παραπάνω έφεση του Δήμου 

Ρόδου και να απορριφθεί η αγωγή του Χρήστου – Εμμανουήλ Βασιλαρά.  

Γ) Να μην ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω με αριθμό 12/2017 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για το ποσό των 6.000,00 που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, λόγω 

των ημερών και της κατάστασης γενικά (υγείας και οικονομικής) του εφεσίβλητου και της οικογενείας 

του, αλλά και του γεγονότος ότι λόγω του μικρού ποσού ελάχιστες πιθανότητες υπάρχουν να δεχτεί το 

Δικαστήριο ότι ο Δήμος Ρόδου θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την καταβολή του ποσού αυτού, θα 

καταδικαστεί μάλιστα καις τη δικαστική δαπάνη του εφεσίβλητου. Πάντως ρητά δηλώνεται ότι σε καμιά 

απολύτως περίπτωση η μη άσκηση της αίτησης αναστολής και η καταβολή του παραπάνω ποσού δεν 

σημαίνει αποδοχή της παραπάνω απόφασης και παραδοχή της οποιασδήποτε ευθύνης του Δήμου ως προς 

το ατύχημα του εφεσίβλητου, ο οποίος για το Δήμο Ρόδου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος του 

τραυματισμού του. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                            Απόφ. Αρ. 147/2017 (Α.Δ.Α :Ω478Ω1Ρ-Ε2Χ) 

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 96/2017 διαταγής πληρωμής 

του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, Πρωτοδίκη, που 

εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ 

Α.Ε.Ε.» 

 

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/25946/7-4-

2017) 

 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμάτευση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/25946/7-4-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 96/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, Πρωτοδίκη, που εξέδωσε η ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α.Ε.Ε.»  

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α.Ε.Ε», η 

οποία εδρεύει στο Φρυ Κάσου και εκπροσωπείται νόμιμα   (Α.Φ.Μ.  099687887 Δ.Ο.Υ.  Καρπάθου) και 

με αριθμό Μ.ΕΕΠ  24018, άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 24-3-2017 αίτησή της, που 

απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής 

με βάση τα έγγραφα που επισύναπτε, συνολικού ποσού 97.428,16 ευρώ. 

2. Η παραπάνω εταιρεία ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής ισχυριζόμενη ότι δυνάμει της με 

αριθμό πρωτοκόλλου 2/127798/24-11-2014 εργολαβικής σύμβασης κατασκευής έργου που υπογράφτηκε 

μεταξύ αυτής και του Δήμου Ρόδου, συμφωνήθηκε και έγινε αποδεκτό ότι η εταιρεία, ως ανάδοχος του 

έργου ανέλαβε την υποχρέωση εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων». Ότι με βάση το 

με αριθμό πρωτ. 2/34347/21-4-2015 έγγραφο του Δήμου Ρόδου, με θέμα «Πρόσθετες Εργασίες στο έργο 

αντικατάστασης κεραμοσκεπούς στοάς της πρόσοψης, του κτιριακού συγκροτήματος», λόγω της 

παραπάνω ενδοσυμβατικής σχέσης - συνεργασίας της εταιρείας με το Δήμο Ρόδου, της ανατέθηκε από το 

Δήμο Ρόδου η εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών στο παραπάνω έργο. Ότι όπως προκύπτει από τη με 

αριθμό πρωτ. 2/17717/14-3-2017 βεβαίωση του Δήμου  Ρόδου, περί εκτέλεσης και παραλαβής 
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εξωσυμβατικών εργασιών του έργου «Συντηρήσεις Ιστορικών Δημοτικών Κτιρίων» (Αντικατάστασης 

Στέγης του Προστώου της Νέας Αγοράς), η Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, 

κατόπιν έγγραφης συναίνεσης αυτού να εκτελεσθούν οι εξωσυμβατικές εργασίες που ενσωματώθηκαν 

στο παραπάνω έργο, διεύθυνε και επέβλεψε την εκτέλεσή τους και την ενσωμάτωση τους στο έργο, και 

τις παρέλαβε περί τις αρχές του μηνός Ιουνίου του έτους 2015. Ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο της με 

αριθμό πρωτ. 2/17717/14-03-2017 βεβαίωσης του  Δήμου Ρόδου, εκτελέστηκαν άρτια οι εξωσυμβατικές 

(υπερσυμβατικές) εργασίες, προϋπολογισμού 66.585,73 ευρώ, στις οποίες προβλέπεται εργολαβικό 

όφελος 18%, ήτοι ποσό 11.985,43 ευρώ και επομένως το συνολικό ποσό οφειλής του Δήμου Ρόδου στην 

παραπάνω εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 78.571,16 ευρώ, επί του ποσού δε αυτού αναλογεί Φ.Π.Α. 

24%, που ανέρχεται στο ποσό των 18,857 ευρώ και κατά συνέπεια το συνολικό οφειλόμενο ποσό για τις 

υπερσυμβατικές εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 97.428,16 ευρώ (66.585,73 + 11.985,43 + 18.857 €) 

3. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 96/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου 

να καταβάλει στην παραπάνω εταιρεία το ποσό των 97.428,16 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη 

της δημοσίευσης της διαταγής πληρωμής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καταδικάστηκε δε ο Δήμος 

Ρόδου να καταβάλει στην παραπάνω εταιρεία τη δικαστική δαπάνη αυτής, που όρισε στο ποσό των 

1.000,00 ευρώ.        

4. Η παραπάνω διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 30-3-2017 και γιαυτό πρέπει να 

ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), αν θα πρέπει 

να ασκηθεί ή όχι ανακοπή κατά της παραπάνω εταιρείας για ακύρωση αυτής.  

5. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης σας ενημερώνω ότι με βάση τη με αριθμό πρωτ. 2/127798/24-

11-2014 εργολαβική σύμβαση η συνολική δαπάνη του έργου «Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» ήταν 

85.500,00 ευρώ [(σύνολο εργασιών 52.700,78 ευρώ, ΓΕ+ΟΕ (18%) 9.486,14 ευρώ, απρόβλεπτα 9.328,04 

ευρώ, αναθεώρηση 2.191,94 ευρώ και ΦΠΑ 16% 11.783,10 ευρώ), το δε κόστος των υπερσυμβατικών 

εργασιών καθορίστηκε με τη με αριθμό πρωτ. 2/17717/14-3-2017 βεβαίωση εκτέλεσης και παραλαβής 

εξωσυμβατικών εργασιών έργου «Συντηρήσεις Ιστορικών Δημοτικών Κτιρίων» (αντικατάσταση στέγης 

του προστώου της Νέας Αγοράς). Σε περίπτωση λήψης απόφασης για τη μη άσκηση ανακοπής κατά της 

παραπάνω διαταγής πληρωμής θα πρέπει η παραπάνω εταιρεία να δηλώσει ότι παραιτείται από την 

απαίτησή της για την καταβολή νόμιμων τόκων υπερημερίας, καθόσον αυτοί οφείλονται μόνο από την 

επίδοση της αγωγής και όχι από την επομένη της δημοσίευσης διαταγής πληρωμής, ενώ θα πρέπει να 

ληφθεί απόφαση για τον αν θα δεχτεί ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει τη δικαστική δαπάνη»        

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/25946/7-4-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Αναβάλει τη λήψη απόφασης επί του εν λόγω θέματος μέχρι να προσκομίσει η εταιρεία με την επωνυμία 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α.Ε.Ε.», δήλωση ότι δεν διεκδικεί τόκους και δικαστική 

δαπάνη που έχουν επιδικαστεί υπέρ της με τη με αριθμό 96/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη. 
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ΘΕΜΑ 4o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                         Απόφ. Αρ. 148/2017 (Α.Δ.Α: Ψ7ΨΜΩ1Ρ-ΨΞ9) 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη παροχής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων άνευ 

ανταλλάγματος από την εταιρεία «ΕΝΑCT A.E.». 

 

(Έγγραφο εταιρείας «ΕΝΑCT A.E.» με αριθ. πρωτ.: 1703/640/3-4-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τo έγγραφο με αριθ. πρωτ.: 2/25094/4-4-2017 της 

εταιρείας «ΕΝΑCT A.E.», ως κατωτέρω: 

«Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Η εταιρεία μας, όπως ήδη γνωρίζετε, δραστηριοποιείται στο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, 

έχοντας παρουσιάσει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης από την ίδρυση της έως σήμερα. Διαθέτοντας έναν 

πολυάριθμο σύγχρονο στόλο απορριμματοφόρων οχημάτων, εξειδικευμένο προσωπικό και την 

απαραίτητη εμπειρία, δύναται να φέρει εις πέρας οποιοδήποτε έργο.  

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:  

- ότι οι διαδικασίες του διενεργηθήντος στις 30.12.2016 ανοικτού διεθνή διαγωνισμού που προκήρυξε 

ο Δήμος σας με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ, ΣΑΡΩΣΗ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ), ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ - 

ΚΛΑΔΟΚΟΠΗ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ", καθώς 

συμμετείχε και η εταιρεία μας υπό μορφή κοινοπραξίας, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί 

η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  

- την αδυναμία, εκ μέρους του Δήμου, εκτέλεσης και κάλυψης των απαιτήσεων του έργου της 

αποκομιδής απορριμμάτων, αποκλειστικά με ιδία μέσα,  

- την αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας υγείας των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού, πολλώ 

δε μάλλον ενόψει των ημερών του Πάσχα και την έναρξη της τουριστικής περιόδου στο νησί,  

- τις επιτόπιες συνθήκες του νησιού,  

σας προσφέρουμε τρία (3) σύγχρονα απορριμματοφόρα οχήματα και συγκεκριμένα: 

 Το με αριθμ. κυκλ.  ΙΝΝ 4792 απορριμματοφόρο όχημα κλειστού τύπου με συμπίεση, 

χωρητικότητας 16m3 και μικτού βάρους 19tn, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6. 

 Το με αριθμ. κυκλ. ΙΝΝ4793 απορριμματοφόρο όχημα κλειστού τύπου με συμπίεση, 

χωρητικότητας 16m3 και μικτού βάρους 19tn, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6. 

 Το με αριθμ. κυκλ.  ΙΝΧ8185 απορριμματοφόρο όχημα κλειστού τύπου με συμπίεση, 

χωρητικότητας 22m3 και μικτού βάρους 26tn, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, 

πλήρως επανδρωμένα από (1) έναν οδηγό και (2) άτομα εργατικό προσωπικό. Η εταιρία μας θα αναλάβει 

την κάλυψη όλων των εξόδων που απαιτούνται για την λειτουργία τους (μισθοδοσία, καύσιμα, λιπαντικά, 

συντήρηση κλπ). 

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποδεχτείτε την πρότασή μας για εκτέλεση μέρους του 

έργου της αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο σας από την εταιρεία μας, προσφέροντας σας άνευ 

ανταλλάγματος, και έως την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από τον 
συνοπτικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στις 11.04.2017». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου & Διευθύνων Συμβούλου της εταιρείας ΕΝACT A.E. κ. Λώλης 

Σπυρίδων) 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Τo έγγραφο με αριθ. πρωτ.: 2/25094/4-4-2017 της εταιρείας «ΕΝΑCT A.E.» 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Αποδέχεται την δωρεά – αίτημα της εταιρείας «ΕΝΑCT A.E.» και εγκρίνει την εκτέλεση μέρους του 

έργου της αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο μας από αυτήν,  η οποία προτίθεται να εκτελέσει μέρος 

του παραπάνω έργου άνευ ανταλλάγματος και έως την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα 

ανακηρυχθεί από τον συνοπτικό διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 11.04.2017,   

Εξουσιοδοτείτε ο Δήμαρχος να υπογράψει την σύμβαση ή αυτός που τον αναπληρώνει νόμιμα ή 

αυτός στον οποίο έχει μεταβίβαση την σχετική αρμοδιότητα. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                           Απόφ. Αρ. 149/2017 (Α.Δ.Α: Ω6Τ8Ω1Ρ-ΚΔΜ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Γιαννόπουλου Γεωργίου υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος      προπληρωμής με αρ. Α24/08-2-2017 ποσού 12.312,21 ευρώ 

για την χορήγηση νέας παροχής ηλεκτροφωτισμού στη θέση Μελανού Αγ. Κωνσταντίνου – 

Αφάντου. 

 

(Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Καλλιθεάς με αρ. πρωτ. 7/13905/23-2-2016 & εισήγηση τμήματος ταμείου 

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/24768/4-4-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 7/13905/23-2-2017 εισήγηση της 

Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 

Σχετικό: 

 

Σχετικά με το θέμα σας καταθέτω απόδοση λογαριασμού για το ακόλουθο επ' ονόματι μου χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής : ένταλμα με αριθμό      /   -  -2017  συνολικού ποσού  12.312,21  το οποίο 

εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό  32/2017  απόφαση σας . Το εν λόγω ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη για την 

πληρωμή κοστολογίου χορήγησης νέας παροχής από τη ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή Μελάνου - Αγ. 

Κωνσταντίνου Αφάντου σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 3096/27-06-16   έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ   και σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017.   

Τα ισόποσα παραστατικά (τιμολόγια) των αντίστοιχων γραμματίων είσπραξης θα σας προσκομιστούν 

μόλις αυτά εκδοθούν.   

Ποσό απόδοσης λογαριασμού - 0,80 ευρώ.    

 

1 Γραμμάτιο Είσπραξης Ε.Τ.Ε.   

Α/Α  15 /22-2-17      

ποσού  12.312,21  (12.311,41  συν προμήθεια 0,80 

ευρώ) 

   

 

Μετά από τα παραπάνω καλείται το τμήμα Ταμείου να εισηγηθεί  στην  Οικονομική Επιτροπή να λάβει 

σχετική απόφαση:  

1. Να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό   

ποσού     όπως ακριβώς αναφέρεται στα παραπάνω δικαιολογητικά  που θα καταθέσω στο τμήμα 

Λογιστικής  Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ρόδου. 

2. Την απαλλαγή μου από το παραπάνω χρηματικό ένταλμα προπληρωμής». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του προϊσταμένου Συντήρησης & Καθημερινότητας Δ.Ε. Καλλιθέας κου 

Γιαννόπουλου Γεώργιου (υπόλογος - υπάλληλος) 
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Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 7/13905/23-2-2017 εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου 

Ρόδου, 

  Το με αριθ. πρωτ.: 2/24768/4-4-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, περί 

έγκρισης απόδοσης λογαριασμού, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Γιαννόπουλου Γεωργίου, βάσει 

της προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/24768/4-4-

2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. Α24/8-2-

2017, συνολικού ποσού 12.312,21 € (δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσι ένα λεπτών), 

το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 3/2017 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1)  και 

32/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 6ΘΖ9Ω1Ρ-ΛΝΟ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για  

την ανάγκη χορήγησης νέας παροχής ισχύος 25KVA (No2) με αριθμό παροχής 52612289-01 για τη 

σύνδεση με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση 

ΜΕΛΑΝΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΦΑΝΤΟΥ συνολικού κόστους 12.312,21€ (με το ΦΠΑ και 

έξοδα τραπέζης 0,80€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3096/27-06-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. Α24/8-2-2017 συνολικού ποσού 12.312,21 € εκδόθηκε στο 

όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Γιαννόπουλου Γεωργίου για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 

χορήγησης νέων παροχών δημοτικού φωτισμού ως ανωτέρω, σε βάρος του Κ.Α. 20.6211.0001 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΧΕΠ Α24/2017                      12.312,21 €  
Γραμμάτιο είσπραξης Ε.Τ.Ε. με την προμήθεια Τράπεζας 0,80€ 12.312,21 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ    12.312,21 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                   μηδέν 0,00  € 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                          Απόφ. Αρ. 150/2017 (Α.Δ.Α: ΩΕΘ5Ω1Ρ-ΩΚΠ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Περράκη Γεωργίου υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος      προπληρωμής με αρ. 304/20-2-2017 ποσού 708,99 ευρώ για  

για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ κόστους παροχών ηλεκτροφωτισμού. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/24131/31-3-2017 & εισήγηση τμήματος 

ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/25066/4-4-2017) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/24131/31-3-2017 εισήγηση 

της  Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

  ΣΧΕΤ:  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής με αριθμό 304/2017 συνολικού ποσού "708,99€". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Γεωργίου Περράκη μετά 

από την αρ. 28/2017 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ σε 

βάρος του  Κ.Α.  20.6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικου  80 /24-02-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού * 415,12 € 

Αρ. Παραστατικου  79 /24-02-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού *    293,87 € 

 Σύνολο    708,99 € 

Χρηματικό ένταλμα 1457/2016                                                                                                  - 708,99 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

 

  Η Οικονομική επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρών έγγραφο παρακαλείται να λάβει σχετική 

απόφαση για : 

-  την έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αρ. 304/2017 

συνολικού ποσού 708,99 € 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γεωργίου Περράκη από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής». 

Συνημμένα:  

1. Αρ. Παραστατικου  80 /24-02-2017 Εθνικής τράπ. 

2. Αρ. Παραστατικου  79 /24-02-2017Εθνικής τράπ. 

 

* Τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγια) θα σας αποσταλούν  

από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις αυτά εκδοθούν. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κου 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου και του υπολόγου Υπαλλήλου κ. Περράκη Γεωργίου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/24131/31-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου, 

  Το με αριθ. πρωτ.: 2/25066/4-4-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, για την 

έγκριση της απόδοσης λογαριασμού 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Περράκη Γεωργίου, βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ.2/25066/4-4-2017), 

περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 304/20-2-2017, 

συνολικού ποσού 708,99 € (επτακοσίων οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει 

των υπ’ αριθμ.: 3/2017 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1)  και 28/2017 (περί Ορισμού 

Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΜΥ4Ω1Ρ-6ΤΣ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες:  
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1. Επαύξησης ισχύος παροχής του 1ου Δημοτικού Σχολείου, συνολικού κόστους 415,12€ (με το ΦΠΑ 

και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 6192/07-12-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

2. Χορήγησης νέας παροχής ΦΟΠ στην Τ.Κ. Καλάθου, συνολικού κόστους 293,87€ (με το ΦΠΑ και 

έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5658/08-11-2017 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Συνολικού ποσού: 415,12 + 293,87 = 708,99€ 

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 304/20-2-2017 συνολικού ποσού 708,99 € εκδόθηκε στο 

όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Περράκη Γεωργίου για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος χορήγησης 

νέων παροχών δημοτικού φωτισμού ως ανωτέρω, σε βάρος του Κ.Α. 20.6211.0001 προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ 304/2017                                      708,99 €  
Αρ. παραστατικού 80/24-02-2017 ΕΤΕ ποσού                  415,12 € 

Αρ. παραστατικού 79/24-02-2017 ΕΤΕ ποσού                  293,87 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ                    708,99 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                 μηδέν 0,00 € 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                          Απόφ. Αρ. 151/2017 (Α.Δ.Α: Ψ9ΟΔΩ1Ρ-ΛΜ9) 

Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου Ρόδου με σχέση έμμισθης 

εντολής τον κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρο για να καταθέσει, να παραστεί και να υπερασπίσει ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Ρόδου, πρόσθετη παρέμβαση υπερ της Τράπεζας Πειραιώς επί της από 22-03-

2017 (αρ. καταθ. 67/2017) αιτήσεως της κατά της εταιρείας «ΕΛΑΨ Α.Ε.». 

 

(Γνωμοδότηση  Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδ. με αρ. πρωτ.: 2/25167/5-4-

2017) 

 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμάτευση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/25167/5-4-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου. 

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. ιε του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 96 

παρ. 2 του ΚΠολΔ ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου με σχέση έμμισθης εντολής Θεόδωρος 

Παπαγεωργίου του Μιχαήλ, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου 

Ρόδου 115, ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Ρόδου για να καταθέσει, να παραστεί και να 

υπερασπίσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς 

επί της από 22-03-2017 (αρ. καταθ. 67/2017) αιτήσεως της κατά της εταιρείας ΕΛΑΨ Α.Ε.». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Παπαγεωργίου Θεόδ.) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/25167/5-4-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Ορίζει τον κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρο, έμμισθο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου, ως 

πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ρόδου, για να καταθέσει, να παραστεί και να υπερασπίσει ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Ρόδου και κάθε άλλου αρμόδιου δικαστηρίου, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της 

Τράπεζας Πειραιώς επί της από 22-03-2017 (αρ. καταθ. 67/2017) αιτήσεως της κατά της εταιρείας 

ΕΛΑΨ Α.Ε. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                             Απόφ. Αρ. 152/2017 (Α.Δ.Α: Ω700Ω1Ρ-Ν3Ζ) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών 

της  στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης),  

 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/25774/06-04-2017) 

 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/25774/06-04-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ. : Η υπ’αρ. πρωτ. 2/24168/31.3.2017 αίτηση της εταιρείας «AMILIA MARE-ΤΟΥΡ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ Α.Ε» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον N.4152/2013 άρθρο 1. Παρ. Α, υποπαρ. Α2 (πάγια ρύθμιση) 

2. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00 ευρώ) 

3. Την ατομική ειδοποίηση του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική υποχρέωση του 

προς τον Δήμο Ρόδου του ποσού 80.786,32 ευρώ πλέον προσαυξήσεων. 

 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «AMILIA MARE-ΤΟΥΡ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ Α.Ε» με Α.Φ.Μ 0904038296 για το σύνολο των βεβαιωμένων ποσών ύψους 

80.786,32 πλέων προσαυξήσεων, σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.  

                                                                    
Σύνημ.:1. Αίτηση πρωτ. 2/24168 οφειλέτου 

2. Ατομική ειδοποίηση οφειλέτου» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δημοτικής Ταμία  κ.Κατσαρά Ανθής) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αρ. 2/25774/06-04-2017, εισήγηση του Τμήματος Ταμείου, της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου,  

 Την αίτηση με αρ. πρωτ. 2/24168/31.03.2017 της ενδιαφερόμενης εταιρείας, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το Ν.4152/2013 

 Το άρθρο 48 του Ν. 4257/2014 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την ταμειακή διευκόλυνση της εταιρείας με την επωνυμία «AMILIA MARE-ΤΟΥΡ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ Α.Ε» με Α.Φ.Μ 0904038296 για το σύνολο του υπολοίπου των 

βεβαιωμένων οφειλών ποσού 80.786,32€  πλέον προσαυξήσεων σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις βάσει 
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του αρθρ. 170 παρ. 1 Ν. 3463/2006 και του αρθρ.48  Ν.4257/2014 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής 

Επιτροπής για παροχή ταμειακής διευκόλυνσης για οφειλές άνω των 50.000,00€ έως 150.000,00€), 

σύμφωνα και με την ανωτέρω εισήγηση.           

 

 

 

ΘΕΜΑ 9o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                           Απόφ. Αρ. 153/2017 (Α.Δ.Α: Ψ6ΨΙΩ1Ρ-ΚΓΕ) 

Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη του μισθωτηρίου συμβολαίου της μισθώτριας 

εταιρείας του «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» «ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ.: 2/26003/7-4-

2017) 
 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμάτευση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/26006/7-4-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Από 30-3-2017 αίτηση ορθής επανάληψης μισθωτηρίου της μισθώτριας εταιρίας του 

«Ιαλύσιον» «ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ»  

Σχετ.: 1. Υπαριθμ. πρωτ. 2/24074/31-3-2017 αίτηση 

          2. Υπαριθμ. πρωτ. 2/24368/03-4-2017 έγγραφο Γρφ. Ακίνητης Περιουσίας 

================================== 

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο 1 η μισθώτρια δυνάμει του από 24/2/2017 μισθωτηρίου του 

Δημοτικού ακινήτου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» ζητά την ορθή επανάληψη του μισθωτηρίου ως προς την ημερομηνία 

έναρξής του και ειδικότερα τον ορισμό ως ημερομηνίας έναρξής του της 1-4-2017, επικαλούμενη 

αντικειμενική αδυναμία χρήσης του μισθίου για λόγους αναγόμενους στον Δήμο και συγκεκριμένα 

εξαιτίας της ύπαρξης στο ακίνητο πληθώρας αντικειμένων της Δημοτικής κοινότητας Ιαλυσού, και 

επειδή για την εν λόγω τροποποίηση απαιτείται η απόφασή σας, ως αρμοδίου οργάνου καθορισμού των 

όρων των μισθώσεων, θεωρούμε ότι είναι δυνατή η εν λόγω τροποποίηση (μη αποτελούσα ούτε ουσιώδη 

τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ούτε μεταβολή των όρων του διαγωνισμού) επιβεβαιωμένου του 

σχετικού λόγου από τον αρμόδιο εντεταλμένο Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο του Δήμου». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Στάγκα Εμμανουήλ) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/26006/7-4-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση του μισθωτηρίου Συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της 

μισθώτριας εταιρείας του «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» «ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» μη αποτελούσα ούτε 

ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, ούτε μεταβολή των όρων του διαγωνισμού, 

αλλά διόρθωσης της ημερομηνίας έναρξης καταβολής μισθωμάτων προς τον Δήμου Ρόδου 

από την 1-4-2017, λόγω ύπαρξης ευθύνης του εκμισθωτή Δήμου Ρόδου. 
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ΘΕΜΑ 1o                                                                              Απόφ. Αρ. 154/2017 (Α.Δ.Α.: 72Δ8Ω1Ρ-Δ71) 

Έγκριση  για τις ανατροπές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. έτους 2017, βάσει σχετικής εισήγησης της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/24544/03-04-2017) 

 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24544/03-04-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Ανατροπές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε, έτους 2017.  

      Έχοντας υπόψη: 

 1.  Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την τήρηση 

και υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

 2.   Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

3.   Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

4. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων.  

5. Την απόφαση τις Ο.Ε. με αριθμό 2/2017 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

6. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με αριθ. 1/2017 περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

έτους 2017 , που εγκρίθηκε με την αριθ. 6278/2-2-2017 απόφασης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

7. Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ., 18/2017,  27/2017 και 40/2017 περί 

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. ( Κ.Α. – 81)  του  

Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς ανατροπή υποχρεώσεις, για συγκεκριμένα 

παραστατικά- τιμολόγια, προς έγκριση. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 9.948,64 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

176/2004 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ(ΚΕΦΑΛΑΙΟ)/ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ 

ΗΛΙΑΣ / ΨΗΦΙΣΗ  ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 310 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

176/2004 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ(ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ) 

/ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΨΗΦΙΣΗ  ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. έτους 2017, βάσει των 

ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης κ. Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης 

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 
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Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός της ανωτέρω εισήγησης, ακολουθεί και άλλη μία 

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/24869/4-4-2017 η οποία θα πρέπει 

απαραιτήτως να συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθεί συμπληρωματικά, για την 

εύρυθμη λειτουργία Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.  

 

« ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για ανατροπή υποχρεώσεων-δεσμεύσεων διαφόρων δαπανών έργων, που    αφορούν 

σε πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»  

Σχετ:  Το με αριθ. πρωτ. 2/18540/14-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Προγρ/σμού. 

Όπως προκύπτει από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, η Υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη στην 

διαγραφή τιμολογίων των έργων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, συνόλου € 206.637,22  καθώς 

αφορούν σε πληρωμές  κατά τα έτη 2016 έως Φεβρουάριο 2017, που διενεργηθήκαν κατευθείαν από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Τα τιμολόγια αυτά, καταχωρούνται ως υποχρεώσεις στο διαχειριστικό σύστημα του Δήμου, καθώς ο 

Δήμος είναι ο «ΟΦΕΙΛΈΤΗΣ», όμως οι δαπάνες αυτές εκκαθαρίζονται, ενταλματοποιούνται και 

εξοφλούνται κατευθείαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ο φορέας χρηματοδότησής τους. 

Πριν όμως από την διαγραφή τους, απαιτείται η ανατροπή των υποχρεώσεων, στους Κ.Α 

προϋπολογισμού 2017, που αυτά δεσμεύουν, βάσει των διατάξεων της παρ. 2
α
 του άρθρου 4 του Π/Δτος 

80/2016. 

Ο πίνακας των τιμολογίων αναλύεται παρακάτω, κατά δικαιούχο, έργο, ποσά και Κ.Α : 

 

α/α 
ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ-

ΑΦΜ 
ΕΡΓΟ 

ΛΟΓ/ΣΜ

ΟΣ 

 

ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΟΣΟ € Κ.Α 

1 

ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ 

Μ-ΚΟΣΜΟΣ 

ΘΕΟΔ.Ο.Ε-

082800116 

Μετατροπή υφιστάμενου 

κτιρίου σε κέντρο 

πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων δημοτικής 

βιβλιοθήκης της Δ.Κ 

Σορωνής της ΔΕ 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

5
ος

 

 

  

379/20-10-2016 

 

25.959,48 61-8122.0001 

2 

ΡΑΜΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗ

Λ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-

998776787 

Βελτίωση –εκσυγχρονισμός 

δικτύου περιοχών ΚΑΠΙ και 

ΜΑΝΤΡΙΚΟ της  ΔΕ 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

3
ος

 
 

109/5-12-2016 
19.793,60 64-8122.0001 

3 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ

ΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε -998114141 

Διαμόρφωση κτιρίου και 

συνήθεις Η/Μ και 

υδραυλικές εγκαταστάσεις 
2

ος
 

 

147/15-12-2016 

71.062,00 

 
64-8122.0001 

4 

P AND C 

DEVELOPME

NT S.A  -

999640010 

Διαμόρφωση κτιρίου και 

συνήθεις Η/Μ και 

υδραυλικές εγκαταστάσεις 
1

ος
 

 

926/14-10-2016 

89.822,14 

 
64-8122.0001 

              ΣΥΝΟΛΟ :              206.637,22 € 

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω, εισηγούμαστε την ανατροπή των ανωτέρω δεσμεύσεων, με 

σκοπό τα τιμολόγια αυτά να προωθηθούν περεταίρω για διαγραφή από το Δ.Σ, καθώς δεν αποτελούν 

πλέον υποχρεώσεις του Δήμου προς τους αναδόχους των έργων. 
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Στο εξής πλέον η διαδικασία αυτή θα ολοκληρώνεται , όχι με διαγραφή τιμολογίων, αλλά με 

έκδοση συμψηφιστικών-τακτοποιητικών ΧΕΠ, ώστε να απεικονίζεται και η είσπραξη του εσόδου από 

την επιχορήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ». 
Συν:  

1. Το έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, με αριθ. πρωτ.  2/18540/14-3-2017           2. Τέσσερις (4) καρτέλες 

ανεξόφλητων παραστατικών των δικαιούχων  

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης κ. Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης 

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/24544/03-04-2017 Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου,  

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/24869/4-4-2017 Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

 Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τις παρακάτω ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων υπολοίπων Κ.Α. Π.Ο.Ε. 

προϋπολογισμού έτους 2017 ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα -9.948,64 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

176/2004 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ(ΚΕΦΑΛΑΙΟ)/ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ 

ΗΛΙΑΣ / ΨΗΦΙΣΗ  ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα -310,00 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

176/2004 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ(ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ) 

/ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΨΗΦΙΣΗ  ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

α/α 
ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ-

ΑΦΜ 
ΕΡΓΟ 

ΛΟΓ/Σ

ΜΟΣ 

 

ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΟΣΟ € Κ.Α 

1 

ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ 

Μ-ΚΟΣΜΟΣ 

ΘΕΟΔ.Ο.Ε-

082800116 

Μετατροπή υφιστάμενου 

κτιρίου σε κέντρο 

πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων δημοτικής 

βιβλιοθήκης της Δ.Κ 

Σορωνής της ΔΕ 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

5
ος

 

 

 379/20-10-2016 

 

-25.959,48 61-8122.0001 
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2 

ΡΑΜΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-

998776787 

Βελτίωση –εκσυγχρονισμός 

δικτύου περιοχών ΚΑΠΙ και 

ΜΑΝΤΡΙΚΟ της  ΔΕ 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

3
ος

 109/5-12-2016 -19.793,60 64-8122.0001 

3 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Σ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε -

998114141 

Διαμόρφωση κτιρίου και 

συνήθεις Η/Μ και 

υδραυλικές εγκαταστάσεις 
2

ος
 147/15-12-2016 

 

-71.062,00 

 

64-8122.0001 

4 

P AND C 

DEVELOPMEN

T S.A  -

999640010 

Διαμόρφωση κτιρίου και 

συνήθεις Η/Μ και 

υδραυλικές εγκαταστάσεις 
1

ος
 926/14-10-2016 

 

-89.822,14 

 

64-8122.0001 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o                                                                            Απόφ. Αρ. 155/2017 (Α.Δ.Α: 65ΩΨΩ1Ρ-Ω6Χ) 

Έγκριση για τις διαθέσεις  πιστώσεων και ανάληψης υποχρέωσης Π.Ο.Ε., έτους  2017, βάσει 

σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου.  

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/24551/03-04-2017) 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24551/03-04-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη Υποχρέωσης Π.Ο.Ε, έτους 2017.  

       Έχοντας υπόψη: 

1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την 

τήρηση και υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

4. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

5. Την απόφαση τις Ο.Ε. με αριθμό 2/2017 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

6. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με αριθ. 1/2017 περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

έτους 2017 , που εγκρίθηκε με την αριθ. 6278/2-2-2017 απόφασης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου. 

7. Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ., 18/2017,  27/2017 και 40/2017 περί 

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. ( Κ.Α. – 83)  του  

Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και ανάληψη υποχρέωσης, για 

συγκεκριμένα παραστατικά- τιμολόγια οφειλών Π.Ο.Ε, προς έγκριση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα 9.948,64 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 176/2004 ΤΟΥ 
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ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ(ΚΕΦΑΛΑΙΟ)/ 

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΨΗΦΙΣΗ  ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα 310,00 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 176/2004 ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ(ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ )                          

/ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΨΗΦΙΣΗ  ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα 12.406,63 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 176/2004 ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ(ΤΟΚΟΙ)                                                        

/ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΨΗΦΙΣΗ  ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ/ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΟ ΣΤΙΣ 

16-3-2017 

 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

έτους 2017, βάσει των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης κ. Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης 

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός της ανωτέρω εισήγησης, ακολουθεί και άλλη μία 

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/25860/6-4-2017 η οποία θα πρέπει 

απαραιτήτως να συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να 

εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.  

 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

«ΘΕΜΑ: Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη Υποχρέωσης Π.Ο.Ε, έτους 2017, για εκτέλεση δικαστικής 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών 2279/2016  

 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την 

τήρηση και υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

4. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

5. Την απόφαση τις Ο.Ε. με αριθμό 2/2017 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

6. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με αριθ. 1/2017 περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

έτους 2017 , που εγκρίθηκε με την αριθ. 6278/2-2-2017 απόφασης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

7. Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ., 18/2017,  27/2017 και 40/2017 περί 

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε 

9. Την αγωγή της εταιρείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, με το 

αποδεικτικό επίδοσης της την 27/12/2013 (για τον υπολογισμό των τόκων). 

10. Την απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών 2279/2016 και την γνωμοδότηση της Νομικής 

Υπηρεσίας με αρ. 2/23951/31-3-2017 

 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καταχωρημένα πλήθος παραστατικών της εν λόγω Απόφασης, γι αυτό 

συντάχθηκε το με αριθμ. 2/25681/6-4-2017 έγγραφό του Τμήματος Λογιστηρίου, για διενέργεια ΕΔΕ. 

σας διαβιβάζουμε τους παρακάτω πίνακες, στους οποίους αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. (Κ.Α. - 81)  του  

Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και ανάληψη υποχρέωσης, για 
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συγκεκριμένα παραστατικά- τιμολόγια οφειλών Π.Ο.Ε, και οι Κ.Α τόκων υπερημερίας και δικαστικών 

εξόδων, προς έγκριση. 
 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία 

1820 29/5/2007 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 173,50 

1862 31/5/2007 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 192,78 

1861 31/5/2007 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 192,78 

1968 4/6/2007 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 157,44 

1970 4/6/2007 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 157,44 

1971 4/6/2007 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 157,44 

1969 4/6/2007 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 262,40 

2009 6/6/2007 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 183,14 

2102 13/6/2007 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 183,14 

2685 23/7/2007 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 109,24 

4323 31/10/2007 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 189,57 

5047 7/12/2007 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 54,62 

13105 9/2/2009 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Ε 999539940 10-8115.0099 217,18 

13608 5/3/2009 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 30-8115.0099 107,10 

13675 10/3/2009 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 30-8115.0099 108,89 

13772 17/3/2009 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 30-8115.0099 103,53 

14440 15/4/2009 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 154,70 

14781 5/5/2009 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 110,67 

17683 15/9/2009 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 62,48 

19391 2/12/2009 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 303,45 

22268 3/6/2010 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 999539940 10-8115.0099 59,90 

12869 11/3/2009 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 82743074 30-8115.0099 35,70 

13760 16/3/2009 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 82743074 30-8115.0099 39,27 

18536 23/10/2009 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 82743074 10-8115.0099 39,27 

19290 26/11/2009 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 82743074 10-8115.0099 57,12 

20058 20/1/2010 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 82743074 10-8115.0099 35,70 

24972 11/10/2010 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 82743074 10-8115.0099 179,58 

    

ΣΥΝΟΛΟ 3.628,03 
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

947,19 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2279/2016/ΛΟΙΠΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

898,75 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2279/2016/ΤΟΚΟΙ 

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 300,00 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

2279/2016/ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης Υποχρεώσεων βάσει 

όλων των ανωτέρω. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης κ. Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης 

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/24551/03-04-2017 Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου,  

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/25860/06-04-2017 Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

 Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις διαθέσεις (ψηφίσεις) πιστώσεων στους 

σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα 9.948,64 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 176/2004 ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ(ΚΕΦΑΛΑΙΟ)/ 

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΨΗΦΙΣΗ  ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα 310,00 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 176/2004 ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ(ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ)                          

/ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΨΗΦΙΣΗ  ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 
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00-8315.0099 Διάφορα έξοδα 12.406,63 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 176/2004 ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ(ΤΟΚΟΙ)                                                        

/ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΨΗΦΙΣΗ  ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ/ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΟ ΣΤΙΣ 

16-3-2017 

 

 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία 

1820 29/5/2007 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 173,50 

1862 31/5/2007 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 192,78 

1861 31/5/2007 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 192,78 

1968 4/6/2007 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 157,44 

1970 4/6/2007 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 157,44 

1971 4/6/2007 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 157,44 

1969 4/6/2007 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 262,40 

2009 6/6/2007 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 183,14 

2102 13/6/2007 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 183,14 

2685 23/7/2007 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 109,24 

4323 31/10/2007 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 189,57 

5047 7/12/2007 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 54,62 

13105 9/2/2009 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Ε 
999539940 10-8115.0099 217,18 

13608 5/3/2009 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 30-8115.0099 107,10 

13675 10/3/2009 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 30-8115.0099 108,89 

13772 17/3/2009 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 30-8115.0099 103,53 

14440 15/4/2009 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 154,70 

14781 5/5/2009 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 110,67 

17683 15/9/2009 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 62,48 

19391 2/12/2009 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 303,45 

22268 3/6/2010 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
999539940 10-8115.0099 59,90 

12869 11/3/2009 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 82743074 30-8115.0099 35,70 

13760 16/3/2009 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 82743074 30-8115.0099 39,27 

18536 23/10/2009 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 82743074 10-8115.0099 39,27 

19290 26/11/2009 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 82743074 10-8115.0099 57,12 

20058 20/1/2010 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 82743074 10-8115.0099 35,70 
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

947,19 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

2279/2016/ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

898,75 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

2279/2016/ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

300,00 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

2279/2016/ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ως 

διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                                            Απόφ. Αρ. 156/2017 (Α.Δ.Α: Ω7ΡΦΩ1Ρ-ΡΒΖ) 

Έγκριση για τις διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων 

ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/24577/03-04-2017) 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24577/03-04-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, βάσει των διατάξεων του  Π.Δ/τος 

80/2016 

ΣΧΕΤ: Τα αιτήματα με αριθ. 2/21856/27-3-2017, 2/21292/23-3-2017, 2/21195/23-3-2017και 2/22355/28-

3-2017 

        

Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτημάτων για διάθεση πιστώσεων, σας αποστέλλουμε τα 

προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ανωτέρω Π.Δ/τος, σχέδια απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

αρμοδίως υπογεγραμμένα και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πίστωσης και 

Ανάληψης Υποχρέωσης». 

Συν:  

Σχέδια απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 

777, 778, 779, 780, 781, 782/2017  

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης κ. Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης 

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός της ανωτέρω εισήγησης, ακολούθησαν και άλλες τρείς (3) 

συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/24973/4-4-2017, 2/25235/5-4-

2017 και 2/26194/7-4-2017 οι οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθούν σε αυτήν την απόφαση 

και να εγκριθούν συμπληρωματικά, για την  εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.  

24972 11/10/2010 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 82743074 10-8115.0099 179,58 

    
ΣΥΝΟΛΟ 3.628,03 
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«1
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή πίνακα συμπληρωματικών Ανατροπών Υποχρεώσεων, έτους 2017.  

 

           Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

3. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

4. Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ., 3, 45 και 71/2017, περί Ανατροπών και 

Διαθέσεων Πιστώσεων οικ. έτους 2017 

5. Τα αιτήματα διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου, με αριθμ. 647/2017 οικ. και 2/24460/3-4-

2017(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α. του  Προϋπολογισμού 2017, 

με τις αιτούμενες προς ανατροπή υποχρεώσεις, για συγκεκριμένα παραστατικά- τιμολόγια, προς έγκριση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

20-7131.0011 

Προμήθεια ανοικτού 

μικρού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού 

-11.000,00 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α 

20-7131.0012 
Προμήθεια  φορτηγού 

Τύπου VAN 
-15.500,00 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α 

20-6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -1.500,00 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α 

40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα 

ακινήτων και 

επικείμενων 

-6.627,60 
 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Ανατροπής Υποχρεώσεων έτους 2017, βάσει των ανωτέρω 

αναφερομένων διατάξεων». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης κ. Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης 

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

«2
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη Υποχρέωσης, έτους 2017, για εκτέλεση δικαστικής 

απόφασης ( διαταγή πληρωμής 1142/2013 και Κατασχετήριο της 28.3.2017)  

 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την 

τήρηση και υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

2. Την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/18993/ΔΠΔΣΜ (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03)περί 

οδηγιών για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.  

 2.   Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

3.   Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4 του Π.Δ/τος 80/2017 

4. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

5. Την απόφαση τις Ο.Ε. με αριθμό 2/2017 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 
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6. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με αριθ. 1/2017 περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

έτους 2017 , που εγκρίθηκε με την αριθ. 6278/2-2-2017 απόφασης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

7. Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ., 18/2017,  27/2017 και 40/2017 περί 

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε, στην οποία έχει ήδη ψηφισθεί η δαπάνη της κύριας οφειλής των € 11.973,68 

9. Την διαταγή πληρωμής 1142/20123 και το κατασχετήριο της 28-3-2017 στην Εθνική Τράπεζα 

10. Το γεγονός ότι τα τιμολόγια της 1058/2013 Διαταγής Πληρωμής της εταιρίας, έχουν ήδη 

πληρωθεί με το ΧΕΠ 2302
Α
 /2008, 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α. του  Προϋπολογισμού 2017, 

με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και ανάληψη υποχρέωσης, για τόκους και δικαστικά έξοδα 

εκτέλεσης της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, προς έγκριση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

8.048,99 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1142/2013 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ(ΤΟΚΟΙ)/ ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

680,00 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1142/2013 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ(ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ)/ ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε 

 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης Υποχρεώσεων έτους 

2017, βάσει όλων των ανωτέρω». 
Συν: 

1. Το κατασχετήριο στην Εθνική Τράπεζα 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης κ. Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης 

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

«3
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 

80/2016 

ΣΧΕΤ: Τα αιτήματα με αριθ. 2/25302/5-4-2017 και 25197/5-4-2017, 2/23354/30-3-2017, 2/24541/3-4-

2017και 2/776/6-4-2017, 2/25169/5-4-2017, 2/25191/5-4-2017, 2/25195/5-4-2017και 2/25175/5-4-2017.        

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτημάτων για διάθεση πιστώσεων, σας αποστέλλουμε τα 

προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ανωτέρω Π.Δ/τος, σχέδια απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

αρμοδίως υπογεγραμμένα και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πίστωσης και 

Ανάληψης Υποχρέωσης» 
 

Συν:  

Σχέδια απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 

783, 784,785, 786, 787, 788, 789, 790, 791,792, 793 και 794/2017  

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της α/α Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κ. Βαϊλάκη Άννας και της 

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 
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Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/24577/3-4-2017 Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τις συμπληρωματικές εισηγήσεις με αρ. πρωτ.: 2/24973/4-4-2017, 2/25235/5-4-2017, 

2/26194/7-4-2017 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

 Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016, περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

 Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α. Εγκρίνει τις ανατροπές και δαπάνες και προχωρά στις διαθέσεις (ψηφίσεις) πιστώσεων στους 

σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2017 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

20-7131.0011 

Προμήθεια ανοικτού μικρού 

ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού 

-11.000,00 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α 

20-7131.0012 
Προμήθεια  φορτηγού 

Τύπου VAN 
-15.500,00 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α 

20-6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -1.500,00 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α 

40-7421.0006 
Αποζημιώσεις σε χρήμα 

ακινήτων και επικείμενων 
-6.627,60 

 

 
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2017 

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΚΑ Αιτιολογία Ποσό 

1 777 

10-

6635.0001.0002 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ  74.400,00 

2 778 

10-

6615.0001.0003 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΔΕ Ν. 

ΡΟΔΟΥ  16.000,00 

3 779 

15-

7133.0008.0001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  20.000,00 

4 780 

15-

7133.0008.0002 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝΒ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ)  20.000,00 

5 781 

15-

7133.0008.0003 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 

(Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, 

ΛΙΝΔΟΥ, Ν.ΡΟΔΟΥ)  20.000,00 
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6 782 20-6021.0002 

ΠΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 204 ΤΟΥ Ν. 

3584/2007, ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Δ.ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  15.000,00 

7 783 15-6694.0001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 24.000,00 

8 784 70-6422.0001 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΑΤΡΙΚΗΣ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΕΡΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 1st Greek 

Panorama ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 

ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΙΟΥ 2017 2.500,00 

9 785 00-6495.0017 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΜΜΟΥ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΤΗΣ 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ, ΙΣΠΑΝΙΑ. 1.500,00 

10 786 40-7413.0057 

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του 

Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ( πρώην 

Δ. Καλλιθέας) 15.000,00 

11 787 

30-

6661.0002.0006 Χρώματα -μονωτικά 5.000,00 

12 788 

30-

6662.0003.0006 Άσφαλτος 5.000,00 

13 789 

30-

6662.0008.0006 Σκυρόδεμα 10.000,00 

14 790 

30-

6662.0001.0008 Οικοδομικά υλικά ΔΕ Ρόδου 10.000,00 

15 791 

30-

6661.0002.0008 Χρώματα-Μονωτικά 5.000,00 

16 792 

30-

6661.0005.0008 Υδραυλικά υλικά 5.000,00 

17 793 70-7134.0002 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 85.000,00 

18 794 70-7131.0006 

Προμήθεια Συστήματος έκδοσης και διαχείρισης 

εισιτηρίων στην κοιλάδα Πεταλούδων 125.000,00 

19  00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1142/2013 ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ(ΤΟΚΟΙ) / ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε 

8.048,99 

20  00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1142/2013 ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ) / 

ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε 

680,00 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ως 

διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                                                            Απόφ. Αρ. 157/2017 (Α.Δ.Α: ΩΖΑΥΩ1Ρ-Η8Ε) 

Ορισμός μελών επιτροπής για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 

προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων 

 

(Προφορική εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 Ο Πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρει ότι αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη της 

διακήρυξης, τη διεξαγωγή και κατακύρωση όλων των δημοπρασιών, είναι η Οικονομική Επιτροπή. Για 

τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από 
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μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. Για το λόγο αυτό, προτείνει τον 

ορισμό και τη συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών με τους αναπληρωτές της. 

Η επιτροπή που θα  συγκροτηθεί θα εκτελεί τα καθήκοντά της για χρονικό διάστημα ίδιας περιόδου με τη 

θητεία της Οικονομικής Επιτροπής, 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την υπ’ αριθ. Ορθή Επανάληψη της 147/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

Εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ:6ΜΘΟΩ1Ρ-ΒΜΧ). 

 την προφορική πρόταση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Προέδρου της Επιτροπής  

κ.Διακοσταματίου Σάββα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και 

αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ως κατωτέρω: 

 

Τακτικά Μέλη  

 Διακοσταματίου Σάββας,  ( Πρόεδρος )                                         

 Δράκος Στέφανος, 

 Κορωναίος Ιωάννης, 

 Μουτάφης Δήμος – Μιχαήλ 

Αναπληρωματικά μέλη 

 Σταυρής Μιχαήλ  

 Παλαιολόγου Μιχαήλ   

 Σαρικάς Γεώργιος   

 

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.  

Η επιτροπή θα εκτελεί τα καθήκοντά της για χρονικό διάστημα ίδιας περιόδου με τη θητεία της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Γραμματέας της ανωτέρω επιτροπής θα ορίζεται κάθε φορά, ανάλογα με τη Διεύθυνση και το 

αντικείμενο. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                                             Απόφ. Αρ. 158/2017 (Α.Δ.Α: Ψ4ΚΔΩ1Ρ-ΙΛΦ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», έτους  2017 προϋπολογισμού 

74.400,00 ευρώ με φ.π.α. 

 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/22456/28-03-2017) 

 

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

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/22456/28.03.2017, δια της οποίας κοινοποιείται η 

μελέτη και προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής δημόσιου συνοπτικού 
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μειοδοτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας, ΔΕ Ιαλυσού, 

έτους 2017» (κωδ. 10-6635.0001.0002), ως εξής: 

 
«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017 

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

διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της “προμήθεια ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας, δε Ιαλυσού, έτους 2017 (κωδ. 10/6635.0001.0002)”.» 

 

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

 

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

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

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/22456/28-03-2017 του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

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

22 του Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του έτους 2017 στον κωδικό 10/6635.0001.0002, σαν «προμήθεια ειδών 

υγιεινής και καθαριότητας δε Ιαλυσού». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 Την απόφαση 811/2017 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας Δημόσιου, 

Συνοπτικού,  Πρόχειρου, Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας, ΔΕ Ιαλυσού, έτους 2017» (κωδ. 10-6635.0001.0002), ως κατωτέρω: 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
1. Τη διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής 

(χαμηλότερη τιμή)  σε ευρώ, για «την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας δε Ιαλυσού του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.10/6635.0001.0002)», προϋπολογιζόμενης αξίας 74.400 ευρώ με ΦΠΑ και με 

τους κάτωθι όρους:  

 

2. Όροι διαγωνισμού: 

 

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

τηλ: 22410-35445, την …………… ……/……/2017 και ώρα 09.00 πμ (ώρα λήξης κατάθεσης 

προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

 Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

 Συνεταιρισμοί 
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Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη 

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

ποινή αποκλεισμού, επίσης, από:  

 

 Συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, 

παρ.4 του Ν.4412/2016(Α 147) το οποίο και επισυνάπτεται. 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 η οποία θα αναφέρει ότι, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης, θα 

προσκομίσει εντός δέκα(10) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή του στην επιτροπή 

του διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα ή νόμιμα αντίγραφα από τα κάτωθι έγγραφα: 

 

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

για το έτος 2017, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου(3) από την 

ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

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

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

διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

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

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

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και 

τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

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

παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με αποκλειστικά δικά του έξοδα για 

ολόκληρη την ποσότητα ή και για επιμέρους παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή.  
 

Αυτά τα έγγραφα (1-6) δεν τοποθετούνται στο φάκελο διαγωνισμού από τους συμμετέχοντες, αλλά μόνο από 

τον προσωρινό μειοδότη κατόπιν προσκλήσεως από το Φορέα. Τα ανωτέρω μπορεί να δηλώνονται σε μία ή 

σε περισσότερες υπεύθυνες δηλώσεις. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν πράξει όλα τα ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που 

αναφέρει ο Ν. 4412/2016. Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη μελέτη του 

διαγωνισμού. 

 

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

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

αξίας χωρίς το ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/12/2018. Επίσης, η ισχύς της προσφοράς θα έχει λήξη στις 

31/12/2017. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η 

Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει 

να υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη προμηθευτή η οποία θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την ημέρα 

της υπογραφής της. Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word, σε πίνακα όμοιου 

με αυτού της μελέτης του διαγωνισμού, θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς. Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την 

Υπηρεσία η έγγραφη προσφορά. 

 

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

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

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

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

διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

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

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

fax, e-mail, κτλ). 

 

Οι ως άνω ενδείξεις θα αναφέρονται και στους εσωτερικούς φακέλους. 

 

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

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

αποκλεισμού: 
 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι τοποθετημένες εντός του φακέλου του διαγωνισμού, 

ελεύθερες (χωρίς να είναι κλειστές σε κάποιο άλλο εσωτερικό φάκελο). 

 Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό 

φάκελο, με τίτλο «οικονομική προσφορά». 

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

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

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

φάκελο με αντίγραφο, με τίτλο «τεχνική προσφορά».  

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

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

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

προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 

άλλη επιβάρυνση.  

 

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε πίνακα ίδιο με αυτόν που περιλαμβάνεται στη μελέτη του 

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

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

περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες.  

 

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

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

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

μελέτη του διαγωνισμού. 

 

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

διαγωνισμού. Αν έστω και ένα προϊόν της ομάδας-πίνακα δεν υπάρχει στην προσφορά τους, τούτη 

δεν θα γίνει αποδεκτή.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

νόμος 4412/2016. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Υπηρεσία).  

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

ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, 

Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

 

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

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

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

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

εξέταση των φακέλων των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης 

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

την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να 

γίνει και μέσω fax ή email με απόδειξη. 

 

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

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

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

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

 

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή 

των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο 

για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. 

Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει 

τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας. Όλα τα 

δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Τυχόν 

διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «ειδών υγιεινής και καθαριότητας δε 

Ιαλυσού, έτους 2017 (κωδ. 10/6635.0001.0002)». 

 

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

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

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 74.400 ευρώ με ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2017-2018 στον κωδικό 

10/6635.0001.0002.  

                  

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ειδών υγιεινής και καθαριότητας της δε Ιαλυσού, έτους 

2017 (κωδ. 10-6635.0001.0002)». 
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Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις   : 

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

 του Ν.4412/2016. 

 Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

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

τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

 

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

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

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

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

 

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

 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

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

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

5% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2018. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

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

αρμόδια επιτροπή. 

  

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι 

αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

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

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

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

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

βαρύνει το  Δήμο. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Η παραλαβή 

πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με 

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

 

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

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

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

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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α/α Περιγραφή 
Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Αρωματικό χώρου σε σπρέι 300 ml τεμ  

 

  

2 Σαπουνάκι χεριών 17 γραμμ τεμ  

 

  

3 Υγρό καθαρισμού τζαμιών με ψεκαστήρα, 500 ml τεμ 1000 1,10 1.100 

4 Βουρτσάκι τουαλέτας με βάση τεμ  

 

  

5 Βουρτσάκι τουαλέτας(πιγκάλ), άνευ βάσης τεμ    

6 Γάντια κουζίνας κίτρινα, ελαστικά διάφορα 

μεγέθη 

ζεύγος    

7 Εντομοκτόνο σπρέι για μύγες και κουνούπια 300 

ml 

τεμ    

8 Κατσαριδοκτόνο σπρέι 300 ml τεμ  

50 

 

3,45 

 

172,50 

9 Καλαθάκι απορριμμάτων πλαστικό 35χ30cm τεμ  

75 

 

2,20 

 

165 

10 Κοντάρι μεταλλικό επαγγελματικής 

σφουγγαρίστρας 

τεμ   

3,80 

 

11 Κρεμοσάπουνο χεριών αρωματικό με βαλβίδα, 

300 ml 

τεμ  

600 

 

1,20 

 

720 

12 Κουβάδες απορριμμάτων με πόδι μεγέθους 

60χ25cm 

τεμ    

13 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη, 

επαγγελματικός, με ρόδες, με ύψος τουλάχιστον 

60 cm και 30 cm πλάτος, 25 λίτρων περίπου 

τεμ 

 

   

14 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη 12 λίτρων τεμ  

200 

 

2,20 

 

440 

15 Πετσετάκι απορροφητικό γενικής χρήσης 30χ30 τεμ  

1000 

 

0,75 

 

750 

16 Σκούπα ψάθινη με ξύλινο κοντάρι τεμ  

540 

 

2,98 

 

1609,20 

17 Σκούπα πλαστική με κοντάρι μεταλλικό ή ξύλινο τεμ  

700 

 

1,32 

 

924 

18 Σφουγγαράκια κουζίνας διπλής 

επιφάνειας(απορροφητική και σκληρή) 

τεμ  

2500 

 

0,16 

 

400 

19 Σφουγγαρίστρα γίγας επαγγελματική με κορδόνι 

40 cm μήκος 

τεμ  

50 

 

3,85 

 

192,50 

20 Σφουγγαρίστρα απλή, απορροφητική, με κορδόνι 

ή κρόσι-πετσετάκι 23cm τουλάχιστον  

τεμ  

600 

 

0,92 

 

552 

21 Φαράσια πλαστικά τεμ 200 

 

0,70 140 

22 Σκούπα γκαζόν ρυθμιζόμενη τεμ  

 

  

23 Ράδα τζαμιών κομπλέ με διπλή όψη και με 

σφουγγαράκι 

τεμ    

24 Αφαιρετικό μελάνης με ψεκαστήρα 500 ml τεμ    

25 Ανταλλακτικό κρεμοσάπουνο χεριών 4 lt τεμ 200 3,60 720 

26 Ανταλλακτικό βρεκτήρα για ράδα τζαμιών τεμ    

27 Ανταλλακτικό λάστιχου για ράδα τζαμιών τεμ    

28 Συρματάκια κουζίνας σε φωλιά ανοξείδωτα, 

‘τύπου nana’ σε κουτάκι 

τεμ  

300 

 

0,50 

 

150 

29 Συρματάκια κουζίνας γαλβανιζέ τεμ    

 

30 Φιαλάκια υγραερίου 190 γραμμ ανταλλακτικά τεμ    
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31 Γάντια μιας χρήσης πλαστικά διάφορα μεγέθη 

(κουτί 100 τεμαχίων) 

τεμ    

32 Γάντια εργασίας δερμάτινα διάφορα μεγέθη ζεύγος    

33 Αλάτι για αποσκλήρυνση νερού σε ταμπλέτες-

NaCL (σακί 25 κιλών) 

τεμ    

34 Βάση κρεμοσάπουνου χεριών για τοποθέτηση σε 

τοίχο, με κουμπί απελευθέρωσης ρευστού 

τεμ    

35 Υγρό καθαρισμού τζαμιών  

4 λίτρων 

τεμ  

100 

 

2,90 

 

290 

36 Υγρό καθαρισμού πιάτων και σκευών 4 λίτρων 

 

τεμ  

300 

 

3,40 

 

1020 

40 Φαράσι με κοντάρι τεμ  

100 

 

2,20 

 

220 

41 Κατσαριδοκτόνο άοσμο mec 

 

τεμ  

20 

 

5 

 

100 

42 Πατάκια εισόδου αντιολισθητικά 

60χ90  

τεμ    

43 Σετ αδιάβροχο (παντελόνι και μπουφάν)  τεμ    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 
9.665,20 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

α/α Περιγραφή  Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Σακούλες απορριμμάτων ενισχυμένες 

γίγας, 80χ110cm,  τουλάχιστον 9 

σακούλες/κιλό 

κιλό 20.000 1,40 28.000 

2 Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια 

45χ45cm 

κιλό 1000 1,70 1700 

3 Τσάντες νάυλον, με χούφτα, 40άρα 

 

κιλό    

4 Τσάντες νάυλον με χούφτα 60άρα 

 

κιλό    

5 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι άσπρες), 

80χ110cm, τουλάχιστον 11 

σακούλες/κιλό 

κιλό 4000 1,40 5.600 

6 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι άσπρες), 

60χ80cm, τουλάχιστον 13 σακούλες/κιλό 

κιλό  1,50  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 35.300 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

α/α περιγραφή Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Αποσμίνη υγρό συσκ. 425 ml τεμ 200 2,00 400 

 

2 Υγρό απολυμαντικό τουαλέτας με 

άρωμα, τύπου ‘παπί’, 750 ml 

τεμ    

3 Αποφρακτικό τουαλέτας υγρής μορφής, 

1 λίτρου 

τεμ    

4 Υγρό γενικού καθαρισμού-πατώματος, 4 

λίτρων 

Τεμ  

4 λίτρ 

500 2,80 1400 
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5 Υδροχλωρικό οξύ (άκουα φόρτε) υγρής 

μορφής, 500 ml 

τεμ 500 0,30 150 

6 Χλωρίνη 4 λίτρων Τεμ 4 λίτρ. 800 1,90 1520 

 

7 Υγρό καθαρισμού-απολύμανσης κάδων 

10 lt 

τεμ 10 18 180 

8 Χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων τεμ 150 2,40 360 

 

9 Wc block 40 gr, ανταλλακτικό τεμ    

 

10 Γάντια εργασίας δερμάτινα βαρέου 

τύπου 

 

ζεύγος    

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 

 

4.010 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΛΠ 

 

α/α περιγραφή Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιμο στο 

χέρι συσκ. 450 γραμμ 

τεμ 200 0,80 160 

2 Απορρυπαντικό υγρό πιάτων και σκευών 

(λάντζας) 500 ml 

τεμ 800 0,88 704 

3 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων  

5 λίτρων 

τεμ 35 7,00 245 

4 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων 20 

λίτρων 

τεμ    

5 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε 

σκόνη 15 κιλών 

τεμ 10 16 160 

6 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων υγρό 4 

λίτρων 

τεμ 60 3,20 192 

7 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων υγρό 13 

λίτρων 

τεμ    

8 Καθαριστικό υγρό για τα άλατα 

πλυντηρίου 1 λίτρου 

τεμ    

9 Καθαριστικό υγρό για τα άλατα 

πλυντηρίου 5 λίτρων 

τεμ    

10 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 

13 λίτρων 

τεμ    

11 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 

4 λίτρων 

τεμ 100 4,90 490 

12 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 5 λίτρων τεμ  

 

  

13 Ταμπλέτες απορρυπαντικού πλυντηρίου 

πιάτων 

τεμ 3000 0,12 360 

14 Αφαιρετικό αλάτων 500ml τεμ    

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 
2.311 
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ΟΜΑΔΑ 5. ΧΑΡΤΙΚΑ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α) 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α)  

1 

Χαρτί υγείας, δίφυλλο, γκοφρέ ή 

λείο, με βάρος 110 γρ και μήκος 

30 μέτρων, 100% χαρτομάζας 

ΤΕΜΑΧΙΟ 26.500 0,20 5.300 

2 

Χαρτί υγείας επαγγελματικό, 

λευκό, δίφυλλο 500 γραμμ., 100% 

χαρτομάζας 

ΤΕΜΑΧΙΟ - - - 

3 

Χαρτί κουζίνας ρολό, 

απορροφητικό, λευκό 500 γραμμ. 

45 μέτρα μήκος, 100% 

χαρτομάζας  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 0,79 1580 

5 
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 

λευκές, διπλές, 28Χ28 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΦΥΛΛΟ) 
300.000 0,0026 780 

6 
Χειροπετσέτα ΖΙΓΚ - ΖΑΓΚ 25 

εκατοστά μήκος  
ΦΥΛΛΟ 500.000 0,0021 1050 

7 

Συσκευή χειροπετσέτας πλαστική 

ζιγκ - ζαγκ για χειροπετσέτα 

περίπου 25 εκατοστά μήκος 

ΤΕΜΑΧΙΟ - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24% 8.710 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 59.996,20 

ΦΠΑ 24% 14.399,08 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 74.395,28 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 4,72 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 74.400 

 

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

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

θα γίνει αποδεκτή. 

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

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

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να παραγγείλει τουλάχιστον το 

50% των υλικών της μελέτης, όρος που θα ισχύσει και για τα συμβατικά προϊόντα. 

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

ημερομηνία υπογραφής της. 

 Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν φπα.  

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

υποδειχθούν από το Δήμο. 

 Σαν χρόνος παράδοσης ορίζονται οι πέντε(5) ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του 

Τμήματος Προμηθειών. 

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

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Αρμόδιος για πληροφορίες : Γεράσιμος Κ. Αντωνάτος 

Τηλέφωνο : 22410-35445 

Fax : 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : gantonatos19@gmail.com 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ 

2017 

CPV : 39224300-1 

Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
1
: ……………………………………………………………………

…………………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

……………………………………………………………………

…………………………….. 

……………………………………………………………………

…………………………….. 

……………………………………………………………………

…………………………….. 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
1 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, 

εφόσον απαιτείται και υπάρχει. 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν 

υπάρχει: 
Απάντηση 

Ονοματεπώνυμο :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα 

: 

  

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας : 

  

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας : 

  

Ημερομηνία έκδοσης 

Ταυτότητας : 

  

Θέση/Ενεργών υπό την 

ιδιότητα : 

  

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
4
, 2) δωροδοκία

56
, 3) απάτη

7
, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
8
, 5) νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
9
, 6) 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων10
 

                                                                                                                                                             
3 Σημειώστε με το σύμβολο √. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η 

οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
4 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

5 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται 

η κείμενη νομοθεσία). 

7 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

8 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 



   

 45 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
11

 το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………….. 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
12

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι                    [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

…………………………………………………………………………

…………………… 

 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

………………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
13

, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
14

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

                                                                                                                                                             
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

11 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), 

τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73) 

12 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο) 

13 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

14 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Ο οικονομικός φορέας κατέχει τις απαραίτητες άδειες από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών 

υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

………………………………………………………………………

……………………… 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται, εκτός εάν : 

 

Ημερομηνία Τόπος υπογραφή(-ές)
15

: 

     

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

156/2017 (ΑΔΑ:  Ω7ΡΦΩ1Ρ-ΡΒΖ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 10-

6635.0001.0002, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 

ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

2/100018/0026/2016. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                                              Απόφ. Αρ. 159/2017 (Α.Δ.Α: 735ΚΩ1Ρ-ΜΣ8) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος του δημόσιου, συνοπτικού, 

πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και τον καθαρισμό  των πάρκων του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2017» 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/22876/29-03-2017) 

 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/22876/29-03-2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το από 28/03/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ως κατωτέρω: 

 

                                                 
15 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται 

να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις 

υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό 

διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης 

υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης. 
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«Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017 

      

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για προσωρινό 

μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «συντήρησης και του 

καθαρισμού πάρκων Δήμου Ρόδου, έτους 2017.» 

 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τη συντήρηση και τον καθαρισμό των πάρκων του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.35/6262.0006.0001)» 

 

Στη Ρόδο στις 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Μαράκα Ελένη(πρόεδρος), υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Κρητικού Άννα Λαμπράκη, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 

της «συντήρησης και καθαρισμού πάρκων του Δήμου Ρόδου (κωδ. 35/6262.0006.0001), έτους 2017», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με 

την απόφαση 72/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 767/2017 Απόφαση του 

Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 09/03/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/171795/2017. Είχε 

προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την 

ΟΕ. Επιπλέον, η διαδικασία εγκρίθηκε και από το ΔΣ με την απόφαση 137/2017. Τέλος, αναρτήθηκε 

ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

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

την  09
η
 πρωινή στις 28/03/2017 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές οι εταιρείες: 

1. ΓΚΟΧΑΡΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΝΤΦΑΡ 

2. ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

3. Κ/Ξ ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΞΕΤΡΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 28/03/2017), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες είχαν 

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

συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, όλες οι 

ανωτέρω εταιρείες να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των 

τεχνικών προσφορών.  

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 

ημέρα. Οι ζητούμενες υπηρεσίες της μελέτης του διαγωνισμού για τις οποίες συμμετείχαν οι 

διαγωνιζόμενοι, βάση των δικαιολογητικών, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, 

καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν και ως εκ τούτου η επιτροπή 

αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι να προκριθούν ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ στο επόμενο και τελευταίο στάδιο 

(άνοιγμα των οικονομικών προσφορών).  
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3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

 

1. Ο ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ έδωσε προσφορά για όλη την ποσότητα του διαγωνισμού 

27.700 ευρώ άνευ φπα. 

2. Ο ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΙ έδωσε προσφορά για όλη την ποσότητα του διαγωνισμού 

22.550 ευρώ άνευ φπα. 

3. Η Κ/Ξ ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΞΕΤΡΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έδωσε προσφορά για όλη την 

ποσότητα του διαγωνισμού 23.870 ευρώ άνευ φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτές στο σύνολο τις προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για τη 

συντήρηση και τον καθαρισμό πάρκων του Δήμου Ρόδου 2017, καθώς αυτές είναι κατά είδος, 

αλλά και στο σύνολό τους χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

2. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της 

προμήθειας στο ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ με αφμ: 033446493 με τιμές και 

συνολική αξία ως κάτωθι: 

Καθαρισμός παρτεριών στρ. 200 65 13,000 

Καθαρισμός δεντροστοιχιών τεμ. 600 0,25 150 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μμ 10000 0,1 1,000 

Απομάκρυνση πρέμνων από 

πεζοδρόμια τεμ. 400 21 8,400 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

22,550 

 

ΦΠΑ 24% 

 

5,412 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

27,962 

 

 

3. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, 

όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

4. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

5. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη 

και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

6. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την υπ’ αρ. 2/22876/29.03.2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 28/03/2017, Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού για «Τη Συντήρηση και τον Καθαρισμό των πάρκων του Δήμου Ρόδου, 

έτους 2017»,  

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για το σύνολο της προμήθειας 

στο ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ με ΑΦΜ: 033446493 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

Καθαρισμός παρτεριών στρ. 200 65 13,000 

Καθαρισμός δεντροστοιχιών τεμ. 600 0,25 150 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μμ 10000 0,1 1,000 

Απομάκρυνση πρέμνων από 

πεζοδρόμια τεμ. 400 21 8,400 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 22,550 

ΦΠΑ 24% 5,412 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 27,962 

 
Β) Εγκρίνει επιπρόσθετα τα κάτωθι: 

 Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, 

όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

 Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

 Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη 

και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 Να δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 7o                                                                           Απόφ. Αρ. 160/2017 (Α.Δ.Α: ΩΜΨΝΩ1Ρ-37Π) 

Λήψη απόφασης για άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της 

διακεκριμένης φθοράς ξένης περιουσίας (καταστροφή πρασίνου)  

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου  με αρ. πρωτ: 2/22948/29-

03-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. 

Παπαγεωργίου Θεόδωρου  με αριθμ. πρωτ. 2/22948/29.03.2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Καταστροφή πρασίνου. 
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Συνημμένα: α) το αρ. πρωτ. 2/19534/17-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Μεσ. Πόλης 

β) το αρ. πρωτ. 2/1508/03-03-2017 έγγραφο Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά βεβαιώνονται τα εξής: «Μετά από αίτημα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου  προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

του Δήμου Ρόδου, για κλάδεμα των δύο κυπαρισσιών που βρίσκονται στο επί της οδού Σωκράτους 

δημοτικό ακίνητο του Συσσιτίου στην Μεσσαιωνική Πόλη, και ύστερα από αυτοψία των γεωπόνων 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος διαπιστώθηκε ότι και στα δύο δένδρα που βρίσκονται στον αύλειο χώρο, 

υπήρχαν εκτεταμένες ξηράνσεις της κόμης σε έκταση και μορφή που δεν ανταποκρίνονται σε 

συμπτώματα παθολογικής προσβολής. Επίσης και στα δύο δένδρα υπήρχαν πολλές οπές από τρυπάνι, 

κάποιες εκ των οποίων κλεισμένες με φελλό, ενώ στο ένα δένδρο υπήρχε τομή κοντά στη βάση. Από 

τα παραπάνω σύμφωνα με το πόρισμα του Τμήματος Μελετών, Σχεδιασμού και Συντήρησης 

Πρασίνου (Πληροφ. κ. Σπύρος Γεραβέλης, οδός Γρηγορίου Ε΄ τηλεφ. 2241030908), συνάγεται ότι 

κάποιος επιχείρησε να ξεράνει τα δένδρα εφαρμόζοντας φυτοκτόνο ουσία μέσα στις οπές, και 

κόβοντας τον φλοιό στη βάση του δένδρου».  

 

Ύστερα από τα παραπάνω γνωμοδοτούμε  κατ’ άρθρο 72 παρ. του Ν. 3852/2010: 

α) Υποβληθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου μηνυτήρια αναφορά κατά παντός 

υπευθύνου, για το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς ξένης περιουσίας (άρθρο 382 Π.κ.) και όποιο 

άλλο τελέστηκε. 

β) Διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες, τα πρόσωπα 

που κινούνται και ποιοι  είχαν ενδεχομένως σκοπιμότητα να διαπράξουν την πράξη, το πόρισμα της 

οποίας Ε.Δ.Ε. θα διαβιβασθεί στην Εισαγγελία Ρόδου, προς συσχετικό με τη μηνυτήρια αναφορά.» 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, 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. 2/22948/29.03.2017  

 το άρθρο 382 Π.κ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

Α. Εγκρίνει την υποβολή  ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου μηνυτήριας αναφοράς 

κατά παντός υπευθύνου, για το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς ξένης περιουσίας (άρθρο 382 Π.κ.) 

και όποιο άλλο τελέστηκε. 

 

Β. Παραπέμπει προς το Δήμαρχο Ρόδου κ. Φ. Χατζηδιάκο το θέμα της Διενέργειας  Ένορκης 

Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες, τα πρόσωπα που κινούνται και 

ποιοι  είχαν ενδεχομένως σκοπιμότητα να διαπράξουν την πράξη, το πόρισμα της οποίας Ε.Δ.Ε. θα 

διαβιβασθεί στην Εισαγγελία Ρόδου, προς συσχετικό με τη μηνυτήρια αναφορά. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                                           Απόφ. Αρ. 161/2017 (Α.Δ.Α: ΩΒΜΘΩ1Ρ-56Π) 

Λήψη απόφασης για την συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε.» 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/23487/30-03-

2017) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. 

Στάγκα Μανώλη,  με αριθμ. πρωτ. 2/23487/30.03.2017, ως κατωτέρω: 
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«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της από 8-3-2017 και με αρ. πρωτ. 2/17548/10-3-2017 αίτησης  

συμβιβασμού της α.ε. με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε.». 

Η α.ε. με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε.» άσκησε κατά του Δήμου την από 5-5-2015 και με αύξοντα 

αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ενώπιον του Μ.Πρ.Ρόδου 84/5-5-2015 αγωγή ειδικής διαδικασίας 

μισθωτικών διαφορών, επί της οποίας εκδόθηκε, συζητήσεως γενομένης, αντιμωλία, η  υπ’ αριθμ. 1/2017 

απόφαση, η οποία και έκανε δεκτή την αγωγή και μας υποχρέωσε στην καταβολή του ποσού των 

12.690€,  νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής (11-5-2015), το οποίο αποτελεί απαίτηση 

μισθωμάτων του ακινήτου επί της οδού Γ. Σεφέρη 78-80 (γραφεία ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.) και συγχρόνως μας 

καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη που όρισε στο ποσόν των 400€. Αντίγραφο της απόφασης αυτής μας 

κοινοποιήθηκε την 19-1-2017. Κατά της απόφασης αυτής ασκήσαμε έφεση, για την αποφυγή 

τελεσιδικίας, η οποία προσδιορίστηκε για την 22-9-2017. 

Ακολούθως, ήδη, με την από 8-3-2017 και με αρ. πρωτ. 2/17548/10-3-2017 αίτησή της η δικαιούχος ζητά 

εξωδικαστικό συμβιβασμό και περιορίζοντας την απαίτησή της αποδέχεται την καταβολή του κεφαλαίου, 

παραιτούμενη των τόκων.   

Η εξεταζόμενη πρόταση είναι συμφέρουσα για τον Δήμο καθώς επιλύεται εξώδικα το θέμα, αποφεύγεται 

η δικαστική διαμάχη, η τοκοφορία και οι δικαστικές δαπάνες κλπ των δύο βαθμών (Πρωτοδικείου-

Εφετείου), το πρώην μίσθιο ακίνητο χρησιμοποιείτο από τον Δήμο, έγγραφη σύμβαση μίσθωσης υπήρχε 

και θεωρούμε ότι είναι δυνατή η αποδοχή της και η παραίτησή μας από την ασκηθείσα έφεση και η 

αποδοχή της απόκειται στην κρίση της επιτροπής. 

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

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

μέχρι σήμερα ενέργειές του.» 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση - γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου με αρ. πρωτ. 2/23487/30.03.2017 (αρθρ. 

72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010)  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

Α. Εγκρίνει τον συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ανώνυμης εταιρείας με την  επωνυμία 

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε.». με την καταβολή δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (€ 12.690,00), με 

την  ταυτόχρονη παραίτηση του αντιδίκου από τόκους και δικαστικά έξοδα,  

Β) Εξουσιοδοτεί  το νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Μανώλη, όπως παραιτηθεί από την 

ασκηθείσα έφεση κατά της απόφασης με αριθμό 1/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ειδικής 

διαδικασίας μισθωτικών διαφορών, που προσδιορίστηκε για την 22-9-2017 στο ΜΕφΔωδ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                                                              Απόφ. Αρ. 162/2017 (Α.Δ.Α: 63ΝΥΩ1Ρ-Ψ19) 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς αυτοκινήτου από ιδιώτη. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/23452/30-3-2017) 

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

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/23452/30-03-2017, ως κατωτέρω: 

«Θέμα : «Αποδοχή η μη δωρεάς αυτοκινήτου από ιδιώτη» 
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Σχετ. :  Η με αριθ. 6/2017 (20-03-2017) απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Μαριτσών. 

 

Έχοντας υπόψη : 

 Τη με αριθ. 6/2017 (20-03-2017) απόφαση του  Συμβουλίου της Δ.Κ. Μαριτσών σύμφωνα με την οποία 

ελήφθη απόφαση με τίτλο «Περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης βυτιοφόρου οχήματος με αριθμό 

κυκλοφορίας ΡΟΖ-9708 , μάρκας ΤΟΥΟΤΑ από τον επιχειρηματία κ. Χατζημανώλη Εμμανουήλ του 

Ιωάννη για την αποκλειστική χρήση της Δ.Κ. Μαριτσών» 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως 

αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 387/Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κλπ αυτοκινήτων των 

Υπηρεσιών του άρθρου 1, του Ν.Δ/τος 2396/53» και δικύκλων, όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθ.οικ.3715/19788/99 (ΦΕΚ1864Β΄) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Οικονομικών». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2647/98, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 

Αυτοδιοίκηση», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9/τ.Α/2001) και 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν.3051/2002. 

4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/Β΄/4-2-2010-Διόρθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 

152/Β΄/17-2-10) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών 

Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 

5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 αρθρο 72 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σύμφωνα με τις 

οποίες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου είναι αρμόδια να αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών.  

6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 αρθρο 83 παρ. 4  (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σύμφωνα με τις 

οποίες η αποδοχή κληροδοτήματος , κληρονομιάς ή δωρεάς , η οποία διατίθεται ρητά και 

αποκλειστικά για τοπική κοινότητα , γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή μετά από σύμφωνη 

γνώμη του οικείου συμβουλίου. 

7. Την απόφαση του Δ.Σ. 629/2016 ,που δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα και  αναφερόταν στην δωρεά 

του ιδίου οχήματος αλλά με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας ΑΟ 4258. 

 

Εισηγούμαστε 

 

Να γίνει αποδεκτή η δωρεά από τον  επιχειρηματία κ. Χατζημανώλη Εμμανουήλ του Ιωάννη ενός 

βυτιοφόρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΖ-9708 ,μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, αρ.πλαισίου RY12L019840 

και  με έτος  1
ης

 κυκλοφορίας 1975, που βρίσκεται σε καλή κατάσταση από τεχνικής πλευράς δεδομένου 

ότι πέρασε με επιτυχία από τεχνικό έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. πρόσφατα αλλά  με την προϋπόθεση να γίνεται 

προσεγμένη χρήση και μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης και φυσικά όχι σε καθημερινή βάση , επειδή 

υπάρχει κίνδυνος να υποστεί βλάβη οπότε λόγω της παλαιότητάς του ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε  

έλλειψη ανταλλακτικών στο ελεύθερο εμπόριο. 

           Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή, ως καθ’ ύλη αρμόδια (Ν.3852/2010, 

άρθρο 72),  

 Α) να αποφασίσει για την αποδοχή ή όχι της δωρεάς λαμβάνοντας υπόψη και τον όρο «Το όχημα 

να εδρεύει και να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της Διοικητικής Περιφέρειας Δ.Κ. Μαριτσών 

Δήμου Ρόδου και μόνο , ώστε σε περίπτωση παραβάσεως του όρου αυτού αυτοδικαίως η δωρεά να 

ανακαλείται» , όπως  αναφέρεται στην απόφαση 6/2017 του Συμβουλίου της Δ.Κ. Μαριτσών.  

 Β) να εξουσιοδοτήσει τον μόνιμο υπάλληλο Μπαρδακά Τσαμπίκο  να υπογράψει κάθε σχετικό με 

τη δωρεά και τη μεταβίβαση στο Δήμο Ρόδου έγγραφο  προκειμένου η Διεύθυνση μας να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για ολοκλήρωση ή μη της αποδοχής δωρεάς του εν λόγω οχήματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου) 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/23452/30-03-2017 Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 

Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Αποδέχεται την δωρεά από τον επιχειρηματία κ. Χατζημανώλη Εμμανουήλ του Ιωάννη ενός 

βυτιοφόρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΖ-9708, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, αρ. πλαισίου 

RY12L019840 και  με έτος  1
ης

 κυκλοφορίας 1975, λαμβάνοντας υπόψη και τον όρο «Το όχημα να 

εδρεύει και να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της Διοικητικής Περιφέρειας Δ.Κ. Μαριτσών Δήμου 

Ρόδου και μόνο, ώστε σε περίπτωση παραβάσεως του όρου αυτού αυτοδικαίως η δωρεά να ανακαλείται», 

όπως  αναφέρεται στην απόφαση 6/2017 του Συμβουλίου της Δ.Κ. Μαριτσών.  

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον μόνιμο υπάλληλο Μπαρδακά Τσαμπίκο  να υπογράψει κάθε σχετικό, με τη δωρεά 

και τη μεταβίβαση στο Δήμο Ρόδου έγγραφο,  προκειμένου η Διεύθυνση μας να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες για την ολοκλήρωση ή μη της αποδοχής δωρεάς του εν λόγω οχήματος». 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας, ειδικής, δημόσιας  συνεδρίασης. 

      

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            

 

   Σάββας Διακοσταματίου     

Αντιδήμαρχος                                                     

 

                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ      

 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Μουτάφης Δήμος Μιχαήλ 

3. Σταυρής Μιχαήλ 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος  

5. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

6. Σαρικάς Γεώργιος  

7. Χατζηλαζάρου Μαρία 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Δράκος Στέφανος 

 


