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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 9/17-02-2017 
  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 17 

Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-

2014 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την 

εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών», αριθ. 1758/15-6-2016 «περί 

του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/10695/13-02-2017, 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 επτά (7) μέλη και ονομαστικά: 

 

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

Βασίλειο, 4. Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική, 5. Ατσίδη Ελπίδα (Αντιπρόεδρος), η 

οποία αποχώρησε μετά το 15
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, 6. Κυριαζή Στέφανο, 7. 

Παρδαλό Στέργο (προσήλθε στη συζήτηση του 1
ου

 εκτός ημερήσιας διάταξης),  

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

πρώτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κυριαζή Στέφανο, 2. Μουτάφη Δήμο - 

Μιχαήλ ο οποίος αναπληρώνεται από το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. 

Παρδαλό Στέργο, 3. Δράκο Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το τρίτο 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο, ο οποίος αν και κλήθηκε 

δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθεί στην συνεδρίαση, 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο 

(δικ/νος), 5. Τοκούζη Παναγιώτη (δικ/νος),  

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

Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ. Καρτάνου Παρασκευής, 

υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής και του κ. 

Ανθούλα Κυριάκου, προϊσταμένου του τμήματος Σχεδιασμού της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης και του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου, 

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

σύντομη γενική ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη οκτώ (8) 

κατ’ επείγον θεμάτων, για τα οποία η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 

3852/2010, δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να 

αποδεχθεί την ένταξη τους και τη συζήτησή τους, μετά από την έναρξη της ημερήσιας 

διάταξης και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 
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1. Το 1
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση δεύτερου 

πρακτικού της  επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών 

του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την αποκομιδή-μεταφορά και 

διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή-κλαδοκοπή 

(μηχανική και χειρονακτική), αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί 

λόγω της επικείμενης έναρξης της Τουριστικής Περιόδου για την οποία ο Δήμος πρέπει 

να είναι έτοιμος να προσφέρει υπηρεσίες αντάξιες του τουριστικού προϊόντος του 

νησιού της Ρόδου, οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει συνέπεια αρνητική και δυσμενή 

για το νησί της Ρόδου αλλά και για τις συνθήκες δημόσιας υγείας των κατοίκων και των 

επισκεπτών του νησιού αφού ο αριθμός αυτών υπερδιπλασιάζεται τους μήνες της 

Τουριστικής περιόδου, 

2. Το 2
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση πρακτικού 

αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος 

πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα μηχανήματα 

έργου του Δήμου Ρόδου», θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει άμεσα ο 

διαγωνισμός, 

3. Το 3
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση πρακτικών 

επιτροπής Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού και 

κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος για την «προμήθεια εφαρμογών λογισμικών 

του Δήμου Ρόδου»», θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει άμεσα ο 

διαγωνισμός, 

4. Το 4
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Έγκριση για  τις 

ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017», θεωρείται 

κατεπείγον για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ρόδου,  

5. Το 5
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Λήψη απόφασης για την 

παραίτηση από ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης έφεση κατά Αντωνίου Αμπελά του 

Ιωάννη και Γεωργίου Λυκοπάντη του Μιχαήλ και της με αρ. 169/2013 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου», θεωρείται κατεπείγον για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Ρόδου. 

6. Το 6
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Λήψη απόφασης από 

ασκηθείσα έφεση κατά Ειρήνης Σταυρή και της με αριθμό 48/2014 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου», θεωρείται κατεπείγον για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Ρόδου. 

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

παραίτηση από ασκηθείσα έφεση κατά 1) Γαλιάτσου Θεοφάνη του Χρήστου, 2) 

Κάβουρα Μιχαήλ του Νικολάου, 3) Μίγκλη Σταματίας του Μιχαήλ, 4) Μπουρνέλλη 

Ελευθερία του Νικολάου και 5) Σταυριανού Παναγιώτη του Δημητρίου και της με 

αριθμό 95/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου», θεωρείται 

κατεπείγον για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Ρόδου. 

8. Το 8
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Λήψη απόφασης για την 

έγκριση ασκηθείσας έφεσης κατά της με αριθ. 114/2014 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία απορρίφθηκε ανακοπή του Δήμου κατά της με 

αριθμό 307/2010 διαταγής πληρωμής που εξέδωσε η ΕΠΕ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΠΟΝΗΣ ΕΠΕ» το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να 

εκδικαστεί στις 23/2/2017. 
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Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για 

συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να 

ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                  Απόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη  45/2017 (Α.Δ.Α: 6ΕΓΩΩ1Ρ-ΜΥ8) 

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

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/10650/13-02-2017) 
 

 

 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών με  αρ. πρωτ. 2/10650/13-02-2017, καθώς και την συμπληρωματική αυτής με 

αρ. πρωτ.: 2/11756/15-2-2017 ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ: Τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών: 2/7964/7-2-2017, 16/7782/2-2-2017, 

2/8580/6-2-2017, 2/8589/6-2-2017, 2/8587/6-2-2017, 2/8592/6-2-2017. 

        Κατόπιν των ανωτέρω αιτημάτων και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 

80/2016, σας διαβιβάζουμε τα σχετικά Σχέδια  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

παρακαλούμε εφόσον εγκριθούν οι δαπάνες αυτές , όπως ληφθεί απόφαση διάθεσης 

πίστωσης εντός 2 μηνών ( άρθρο 4 , παρ. 1β  του Π.Δ/τος  80/2016)». 

 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Α/Α Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΑΡ. 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΠΟΦ. 

1 20-7131.0011 
Προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου δορυφορικού 

φορτηγού 
11.000,00 526 

2 20-6634.0003 Προμήθεια σάκων υπογείων κάδων για Δ.Ε. Ρόδου 15.000,00 527 

3 20-7132.0002 Προμήθεια δίκυκλων μηχανών 10.500,00 528 

4 20-7131.0012 Προμήθεια φορτηγού τύπου VAN 15.500,00 529 

5 61-7341.0023 
Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπαικού σταθμού Σορωνής 

Ρόδου 
5.500,00 530 

6 62-7135.0003 
Προμήθεια και τοποθε΄τηση γκαραζόπορτας στο κέντρο 

διαλογής ανακύκλωσης υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου 
14.707,40 531 

7 70-7413.0010 

Εκπόνηση στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ) με χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου της 

ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης του Δήμου Ρόδου 

24.180,00 532 



4 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΑΡ. 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΠΟΦ. 

8 30-7412.0067 
«Επικαιροποίηση της μελέτης εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 

διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Λάρδου Δήμου Λινδίων» 
2.480,00 534 

9 30-7413.0015 «Αισθητική λειτουργική ανάπλαση παραλίας Θεολόγου 18.407,00 535 

10 40-7413.0073 
«Χωροταξική διαμόρφωση παραλίας Κρεμαστής Δ.Ε. 

Πεταλουδών Δήμου Ρόδου» 
15.601,00 536 

11 15-6142.0007 
Έλεγχος, αποτύπωση – ανασχεδιασμός και κοστολόγηση για 

την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου 
24.500,00 537 

12 61-7341.0024 
Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης για βρεφονηπιακό 

σταθμό Σορωνής Ρόδου 
255,44 538 

13 61-7341.0025 
Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή για βρεφονηπιακό 

σταθμό Σορωνής Ρόδου 
1.230,00 539 

14 62-6112.0002 
Τεχνικός Σύμβουλος για το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων 

υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου 
13.379,34 540 

15 
10-

6612.0001.0002 

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Δ.Ε. 

Ιαλυσού 
4.000,00 542 

16 
10-

6613.0001.0002 

Προμήθεια εκτυπώσεων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 
8,000,00 543 

17 
10-

6614.0001.0002 
Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Ιαλυσού 3.000,00 544 

18 
10-

6612.0001.0003 

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Δ.Ε. 

Πεταλουδών 
4.000,00 545 

19 
10-

6613.0001.0003 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

8.000 546 

20 
10-

6614.0001.0003 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
3.000,00 547 

21 
10-

6612.0001.0004 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
4.000,00 548 

22 
10-

6613.0001.0004 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

8.000,00 549 

23 
10-

6614.0001.0004 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
3.000,00 550 

24 
10-

6612.0001.0005 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
4.000,00 551 
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25 
10-

6613.0001.0005 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

8.000,00 552 

26 
10-

6614.0001.0005 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
3.000,00 553 

27 
10-

6612.0001.0006 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΚΑΛΙΘΕΑΣ 
4.000,00 554 

28 
10-

6613.0001.0006 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝΔ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ 

8.000,00 555 

29 
10-

6614.0001.0006 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΛΙΘΕΑΣ 
3.000,00 556 

30 
10-

6612.0001.0007 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ 
4.000,00 557 

31 
10-

6613.0001.0007 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 

8.000,00 558 

32 
10-

6614.0001.0007 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
3.000,00 559 

33 
10-

6612.0001.0008 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
4.000,00 560 

34 
10-

6613.0001.0008 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

8.000,00 561 

35 
10-

6614.0001.0008 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
3.000,00 562 

36 
10-

6612.0001.0009 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΛΙΝΔΟΥ 
4.000,00 563 

37 
10-

6613.0001.0009 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ 

8.000,00 564 

38 
10-

6614.0001.0009 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ 3.000,00 565 

39 
10-

6612.0001.0010 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 
4.000,00 566 

40 
10-

6613.0001.0010 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

8.000,00 567 

41 
10-

6614.0001.0001 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε.. ΡΟΔΟΥ 5.000,00 571 

42 
10-

6612.0001.0001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 
25.000,00 569 

43 
10-

6613.0001.0001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠ. Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 

40.000,00 570 

44 
10-

6614.0001.0010 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 
3.000,00 568 



6 

 

45 15-6022.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για 

αποσπαμένο εργαζόμενο με σχέση ΙΔΑΧ σε βουλευτικό 

γραφείο (α΄ εξαμήνου) 

1.000,00 572 

46 15-6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλου με σύμβαση αορίστου 

χρόνου (ΙΔΑΧ) (α΄ εξαμήνου) 
225,00 573 

47 70-6422.0001 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ. 

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑ 

ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 31/8/17 ΕΩΣ 4/9/17 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΤΗΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TOUR NATUR ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ DUSSELDORF 

1.300,00 574 

48 70-6422.0001 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ. 

ΒΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΕΡΒΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 31/8/17 ΕΩΣ 4/9/17 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΤΗΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TOUR NATUR ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ DUSSELDORF 

1.300,00 575 

 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια προσθέτει στα μέλη της Ο.Ε. ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν από 

τον συμπληρωματικό πίνακα με τις διαθέσεις οι γραμμές με αρ. 47 & 48 που αφορούν 

οδοιπορικά έξοδα και μετακινήσεις υπαλλήλων, προκειμένου να έρθουν οι εισηγήσεις τους 

πλήρως αιτιολογημένες σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως ορίζει το 

Π.Δ.80/2016. 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/10650/13-02-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και των συνημμένων αυτής, καθώς και την με αρ. πρωτ.: 2/11756/15-2-

2017 συμπληρωματική αυτής, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 

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: 

 

Α/Α Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΑΡ. 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΠΟΦ. 

1 20-7131.0011 
Προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού 
11.000,00 526 

2 20-6634.0003 Προμήθεια σάκων υπογείων κάδων για Δ.Ε. Ρόδου 15.000,00 527 
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3 20-7132.0002 Προμήθεια δίκυκλων μηχανών 10.500,00 528 

4 20-7131.0012 Προμήθεια φορτηγού τύπου VAN 15.500,00 529 

5 61-7341.0023 
Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπαικού σταθμού 

Σορωνής Ρόδου 
5.500,00 530 

6 62-7135.0003 

Προμήθεια και τοποθε΄τηση γκαραζόπορτας στο 

κέντρο διαλογής ανακύκλωσης υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) 

Ρόδου 
14.707,40 531 

7 70-7413.0010 

Εκπόνηση στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ) με χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου της 

ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης του Δήμου 

Ρόδου 

24.180,00 532 

8 30-7412.0067 

«Επικαιροποίηση της μελέτης εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Λάρδου 

Δήμου Λινδίων» 
2.480,00 534 

9 30-7413.0015 
«Αισθητική λειτουργική ανάπλαση παραλίας 

Θεολόγου 
18.407,00 535 

10 40-7413.0073 
«Χωροταξική διαμόρφωση παραλίας Κρεμαστής 

Δ.Ε. Πεταλουδών Δήμου Ρόδου» 
15.601,00 536 

11 15-6142.0007 

Έλεγχος, αποτύπωση – ανασχεδιασμός και 

κοστολόγηση για την πιστοποίηση παιδικών χαρών 

Δήμου Ρόδου 
24.500,00 537 

12 61-7341.0024 
Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης για 

βρεφονηπιακό σταθμό Σορωνής Ρόδου 
255,44 538 

13 61-7341.0025 
Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή για 

βρεφονηπιακό σταθμό Σορωνής Ρόδου 
1.230,00 539 

14 62-6112.0002 
Τεχνικός Σύμβουλος για το κέντρο διαλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου 
13.379,34 540 

15 10-6612.0001.0002 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών 

γραφείου Δ.Ε. Ιαλυσού 
4.000,00 542 

16 10-6613.0001.0002 
Προμήθεια εκτυπώσεων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 
8,000,00 543 

17 10-6614.0001.0002 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Ιαλυσού 3.000,00 544 

18 10-6612.0001.0003 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών 

γραφείου Δ.Ε. Πεταλουδών 
4.000,00 545 

19 10-6613.0001.0003 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
8.000 546 

20 10-6614.0001.0003 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
3.000,00 547 

21 10-6612.0001.0004 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
4.000,00 548 
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22 10-6613.0001.0004 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
8.000,00 549 

23 10-6614.0001.0004 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
3.000,00 550 

24 10-6612.0001.0005 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
4.000,00 551 

25 10-6613.0001.0005 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
8.000,00 552 

26 10-6614.0001.0005 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
3.000,00 553 

27 10-6612.0001.0006 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΚΑΛΙΘΕΑΣ 
4.000,00 554 

28 10-6613.0001.0006 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ 
8.000,00 555 

29 10-6614.0001.0006 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΛΙΘΕΑΣ 
3.000,00 556 

30 10-6612.0001.0007 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ 
4.000,00 557 

31 10-6613.0001.0007 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 
8.000,00 558 

32 10-6614.0001.0007 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
3.000,00 559 

33 10-6612.0001.0008 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
4.000,00 560 

34 10-6613.0001.0008 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
8.000,00 561 

35 10-6614.0001.0008 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
3.000,00 562 

36 10-6612.0001.0009 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΛΙΝΔΟΥ 
4.000,00 563 

37 10-6613.0001.0009 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ 
8.000,00 564 

38 10-6614.0001.0009 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΛΙΝΔΟΥ 
3.000,00 565 

39 10-6612.0001.0010 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 
4.000,00 566 

40 10-6613.0001.0010 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠ.ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 
8.000,00 567 

41 10-6614.0001.0001 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 
5.000,00 571 
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42 10-6612.0001.0001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε.  ΡΟΔΟΥ 
25.000,00 569 

43 10-6613.0001.0001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠ.Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 
40.000,00 570 

44 10-6614.0001.0010 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 
3.000,00 568 

45 15-6022.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές για αποσπαμένο εργαζόμενο με σχέση ΙΔΑΧ 

σε βουλευτικό γραφείο (α΄ εξαμήνου) 

1.000,00 572 

46 15-6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλου με σύμβαση 

αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) (α΄ εξαμήνου) 
225,00 573 

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 2o                                                                 Απόφ. Αρ. 46/2017 (Α.Δ.Α: Ω2ΓΦΩ1Ρ-0Β0)   

Λήψη απόφασης περί προελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού και 

αποτελεσμάτων Δήμου Ρόδου,  για τη χρήση του οικ. έτους 2015 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/9305/08-02-2017) 
 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/9305/08-02-2017, όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρουμε: 
  

«ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 

Προς το Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

Στην έκθεση που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του συνόλου των οικονομικών στοιχείων και 

των λοιπών πληροφοριών του Ισολογισμού που αφορούν την οικονομική διαχείριση του Δήμου Ρόδου 

στο έτος 2015. 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που 

ακολουθούν ,ολοκληρώνεται η πέμπτη δημοτική διαχειριστική χρήση του νέου Καλλικρατικού Δήμου 

Ρόδου εφαρμόζοντας ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των Δήμων και Κοινοτήτων (Π.Δ.315/1999), 

επιτρέποντας στο Δήμο να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τη σωστή πορεία των οικονομικών 

στοιχείων του. Ταυτόχρονα η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας εγγυάται τη διαφάνεια και τη χρηστή 

διαχείριση. 

Ακολούθως παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2015. 

 

 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 

73.295.181,01. 
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και οι λογαριασμοί των έκτακτων αποτελεσμάτων 

(«έκτακτα και ανόργανα έσοδα» ,«έσοδα προηγούμενων χρήσεων» και έσοδα τίτλων πάγιας 

επένδυσης)  ποσού ευρώ 11.878.475,66 τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα 

ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 85.173.656,67. 

Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2015, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών 

διαθέσιμων αρχής της χρήσης, όπως προκύπτουν από τον Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 

104.065.051,66. 
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 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής: 

72 
Έσοδα από φόρους-κοινωνικούς πόρους- τέλη και 

δικαιώματα 

» 

15.986.186,85 

73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  » 26.951.267,64 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις » 28.322.561,52 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες » 2.027.611,42 

76 Έσοδα κεφαλαίων » 7.553,58 

 Σύνολο Οργανικών εσόδων » 73.295.181,01 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 5.411.446,29 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων » 6.449.367,13 

84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων » 0,00 

86 Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης » 17.662,24 

 Σύνολο Εκτάκτων εσόδων » 11.878.475,66 

 Γενικό Σύνολο ευρώ 85.173.656,67 

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής: 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ευρώ 26.147.756,23 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 827.856,29 

62 Παροχές τρίτων » 14.332.584,27 

63 Φόροι-τέλη » 516.278,15 

64 Διάφορα έξοδα » 11.216.606,74 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα » 923.687,15 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος » 16.783.811,55 

67 Παροχές –Χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεές » 3.668.980,64 

68 Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως » 311.251,69 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων » 74.728.812,71 

81 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα και ζημίες » 9.100,64 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 1.730.841,71 

83 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις » 6.839.646,61 

 Σύνολο Εκτάκτων εξόδων » 8.579.588,96 

 Ανάλωση Αποθεμάτων  2.117.922,72 

 Γενικό Σύνολο ευρώ 85.426.324,39 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 65.579.991,32  

μειούμενο  σε σχέση με το 2014 κατά 11,36%. 

 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 10.212.302,38 

μειούμενο σε σχέση με το 2014 κατά 12,72%  

 τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 2.472,89 αυξανόμενο 

σε σχέση με το 2014 κατά 100%   

 τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 923.687,15 μειωμένο σε σχέση με 

το 2014 κατά 9,00%. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 85.173.656,67 

μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 85.426.324,39 αποτελεί το έλλειμμα της 

χρήσεως 2015 το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 252.667,72. Κατά συνέπεια  το σωρευμένο υπόλοιπο εις 

νέο (ζημίες) ανέρχεται στο ποσό των 7.404.826,80 ευρώ. 

Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2015, όπως προκύπτουν από τον Απολογισμό, 

ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 81.682.228,91. 

Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2015 ευρώ 89.031.929,12 πλέον τα 

χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού ευρώ 15.033.122,54 ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 

104.065.051,66 μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2015 ευρώ 81.682.228,91 μας δίδει τα 
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διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2015 που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 22.382.822,75 . Αν στο ποσό 

των 22.382.822,75 προστεθούν και οι επιταγές που δεν έχουν εμφανιστεί στις τράπεζες προς πληρωμή 

συνολικής αξίας ευρώ 22.196,19 το τελικό ποσό των χρηματικών διαθεσίμων με 31.12.2015 

ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 22.405.018,94. Η διαφορά με το διπλογραφικό σύστημα ευρώ 1,23 

οφείλεται σε δύο (2) τραπεζικούς λογαριασμούς Τραπέζης Ελλάδας που δεν ανήκουν στο Δήμο και 

εμφανίζονται στα βιβλία του διπλογραφικού συστήματος (ανήκουν σε λοιπές οντότητες του δήμου).  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

  
ΧΡΗΣΗ 

2015 

ΕΞΟΔΑ 

Αμοιβές Προσωπικού / Σύνολο εξόδων 30,61% 

Τόκοι / Συνολικά έξοδα 1,08% 

Αποσβέσεις / Συνολικά έξοδα 19,65% 

 ΕΣΟΔΑ 

  

Τέλη , Φόρο ι& Δικαιώματα / Σύνολο Εσόδων 18,77% 

Επιχορηγήσεις / Σύνολο Οργανικών Εσόδων 33,25% 

  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Απαιτήσεις / Σύνολο εσόδων 58,73% 

 

Εξετάζοντας τους παραπάνω δείκτες παρατηρούμε τα εξής: 

Οι αμοιβές προσωπικού αποτελούν το 30,61% επί του συνόλου των εξόδων και οι τόκοι το 

1,08%, ενώ οι αποσβέσεις ανέρχονται σε 19,65%, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω αναλυτικό 

πίνακα. 

Όσον αφορά τα έσοδα, το 18,77% αποτελούν τα τέλη και δικαιώματα, ενώ κατά  33,25% 

καλύπτονται από τις τακτικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες.  

Από την μελέτη αυτή των δεικτών διαπιστώνουμε την μεγάλη εξάρτηση του Δήμου για την 

λειτουργία του από την κρατική επιχορήγηση. 

Τέλος, πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην είσπραξη των απαιτήσεων δεδομένου ότι θα βοηθήσει στην 

περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας του Δήμου. 

 

 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2015 τα πάγια στοιχεία (ενσώματες, 

ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα εγκαταστάσεως) ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 635.291.055,93 

και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 179.783.166,34 , η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται 

στο ποσό των ευρώ 455.507.889,59. 

 

 ΔΑΝΕΙΑ 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 41.619.818,49 και η 

αντίστοιχη χρεολυτική δόση αυτών για την επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.823.214,79. 

 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Το σύνολο των ανείσπρακτων απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

85.156.028,22 και αντίστοιχα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από δανειοδοτήσεις) του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

10.033.348,25 

 Σημειώνουμε ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 12.856.563,04. 

Παραθέτουμε ανάλυση του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 7.270.051,56 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 22.196,19 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 882.235,30 

ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  1.148.866,57 

ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ 2016 2.823.214,79 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ   214.311,66 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.& ΛΟΙΠΟΙ) 32.665,87 

ΑΙΤΕΤΟΙ-ΥΠΑΛΛ.-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 3.264,13 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5.133,19 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 99.927,01 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 150.641,14 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 61.606,76 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 142.448,87 

ΣΥΝΟΛΟ 12.856.563,04 

 

 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
Τα χρηματικά διαθέσιμα τέλους χρήσεως 2015 ανέρχονται στο ποσό των  ευρώ 22.405.020,17 

και αναλύονται ως ακολούθως: 
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ (METΡΗΤΑ) 59.643,18 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (297/470313-82) - ΚΑΜΕΙΡΟΥ 27.386,76 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/54521200) - ΚΠ ΤΠΔ 13.822.420,69 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/545254-66) - ΕΑΠ 6.743,84 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526787) - ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 4.626.228,64 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526944) - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 66.569,22 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154527082) - ΣΑΤΑ 15.073,23 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/54527165) 1.193.223,65 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/54526860) 4.055,72 

ALPHA  (593002002001429) 1.766,39 

ALPHA  (640002002025837) - ΠΡ ΔΩΔ 1699512 ΗΜΕΡ ΕΙΣΠΡ 2.713,66 

ALPHA  (640002002039809) - ΠΡ ΔΩΔ 505000482 ΠΑΙΔ ΣΤ ΚΔΑΠ 39.128,52 

ALPHA  (640002002039817) - ΠΡ ΔΩΔ 505000504 ΚΗΦΗ 4.500,60 

ALPHA  (640002002039825) - ΠΡ ΔΩΔ 505000512 ΔΙΑΥΛΟΣ 5.546,86 

ALPHA  (640002002039841) - ΠΡ ΔΩΔ 505000539 ΣΑΤΑ 181.641,45 

ALPHA  (640002002039868) - ΠΡ ΔΩΔ 505000555 LEO PRO 5.246,33 

ALPHA  (799002002002244)  35.466,32 

ALPHA  (799002002006982) - ΠΡ ΔΩΔ 7135521 ΑΠΟΔ ΓΓΠΣ 0,41 

ALPHA  (913002001000117) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 84231231  30.718,63 

ALPHA  (913002002014115) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 87843840 64.973,06 

ALPHA  (913002203000828) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 87905951 ΠΑΡΕΠΙΔ 1.646,79 

ΑLPHA  913 002 001 000 192 (ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.) 0,88 

ΑLPHA  913 002 001 000 248 (ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.) 0,35 

EUROBANK ERGASIAS (200091701)  69.616,58 

EUROBANK ERGASIAS (200286177) - 23,20 

EUROBANK ERGASIAS (200286270)  328.049,47 

EUROBANK ERGASIAS (200345882) - ΠΡ ΤΑΧ ΤΑΜ 893257842 65.355,57 

EUROBANK ERGASIAS (200592022) - 6,62 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6388030021380) - ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 3880300213860 12.969,50 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114093180) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0218606424 ΔΗΦΟΔΩ 152.198,94 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114163269) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0230354420 ΥΠΕΣΔΔΑ 83.475,58 
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114172811) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0231121420 ΔΕΣΜ ΣΑΤΑ 37,11 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114178711) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0231800425 0,03 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759115832440) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0392087421 25.079,18 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6759114163242) 43,64 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199111) 295,99 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199269) 60,86 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759115901093) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0400672421 ΕΑΠ 777.384,56 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 695.728,16 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.405.020,17 

  

        

 

 10.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως προκύπτει από τις  Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η 

οικονομική πορεία του Δήμου Ρόδου της χρήσεως 2015 κρίνεται  ικανοποιητική χρήζει όμως 

περαιτέρω βελτιωτικών μέτρων.» 

 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα, της 

Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης 

τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας)
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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                             ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  1.1.2015 έως 31.12.2015

Ε  Ν  Ε  Ρ  Γ  Η  Τ  Ι  Κ  Ο Π   Α   Θ   Η   Τ   Ι   Κ   Ο

                       Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015             Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμ.

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία χρήσης 2015 χρήσης 2014

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3.550.032,98 3.217.369,36 332.663,62 3.528.572,98 3.091.810,50 436.762,48

Ι. Κεφάλαιο 334.273.804,11 334.273.804,11

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 I. Ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγ.επενδύσεων

1.  Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως 2.280.136,97 1.887.795,60 392.341,37 2.280.136,97 1.812.754,16 467.382,81 3. Δωρεές παγίων 982.187,04 982.187,04

4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 189.270.452,79 186.419.016,79

ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 190.252.639,83 187.401.203,83

1.  Γήπεδα - Οικόπεδα 128.375.208,49 - 128.375.208,49 128.375.208,49 - 128.375.208,49

1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής 

χρήσεως 100.607.850,77 26.117.131,98 74.490.718,79 100.607.850,77 22.135.295,09 78.472.555,68 III. Απoθεματικά κεφάλαια

1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 83.068.770,58 25.231.097,15 57.837.673,43 82.325.036,16 21.983.780,29 60.341.255,87 3. Ειδικά αποθεματικά - -

1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 12.588.943,59 4.112.602,20 8.476.341,39 12.524.185,23 3.592.788,06 8.931.397,17

2. Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί-

Φυτείες,Δάση 20.281.799,29 - 20.281.799,29 20.281.799,29 - 20.281.799,29 IV. Αποτελέσματα εις νέο

3.  Κτίρια & τεχνικά έργα 102.198.051,76 62.188.021,82 40.010.029,94 97.141.936,47 58.508.184,75 38.633.751,72

Υπόλοιπο 

ελλειμμάτων/πλεονασμάτων εις 

νέον -7.404.826,80 -7.152.159,08

3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 17.871.791,81 3.947.012,35 13.924.779,46 17.805.724,24 3.242.404,11 14.563.320,13

3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής 

χρήσης 17.442.144,92 6.475.176,34 10.966.968,58 17.210.798,23 5.841.641,11 11.369.157,12 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής 

χρήσης 85.012.069,39 21.430.980,81 63.581.088,58 78.693.657,82 18.405.013,91 60.288.643,91 (ΑΙ+ΑΙΙ+AIII+ΑΙV) 517.121.617,14 514.522.848,86

4.  Μηχ/τα- τεχνικές εγκαταστάσεις & 

λοιπός μηχ/κός εξοπλ. 5.433.156,36 4.256.054,35 1.177.102,01 5.421.407,35 4.001.956,33 1.419.451,02

5.  Μεταφορικά μέσα 12.171.000,32 10.994.448,71 1.176.551,61 11.802.000,32 10.661.787,84 1.140.212,48 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

6.  Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 10.865.649,14 9.925.475,67 940.173,47 10.542.577,99 9.721.938,64 820.639,35

1. Προβλέψεις αποζημιώσεως 

προσωπικού

7.  Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 

προκαταβολές παγίων 33.544.449,56 - 33.544.449,56 40.803.376,78 - 40.803.376,78 λόγω εξόδου από την υπηρεσία 872.969,28 727.529,99

629.460.885,98 174.678.001,38 454.782.884,60 623.535.559,14 158.094.790,13 465.440.769,01 3. Λοιπές προβλέψεις 0,00 375.396,76

Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 631.741.022,95 176.565.796,98 455.175.225,97 625.815.696,11 159.907.544,29 465.908.151,82 872.969,28 1.102.926,75  
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ΙΙI.Τίτλοι πάγιας επένδυσης& άλλες 

μακρ.Χρ.Απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 47.813.036,49 47.652.744,49 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

      Μείον:Προβλέψεις υποτίμησης 17.640.699,35 17.530.079,90 4. Δάνεια Τραπεζών 41.619.818,49 44.452.582,43

      Μείον:Οφειλόμενες δόσεις - 30.172.337,14 - 30.122.664,59

  7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.920,00 1.920,00

30.174.257,14 30.124.584,59 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ ΓΙΙ + 

ΓΙΙΙ) 485.349.483,11 496.032.736,41 1. Προμηθευτές 7.270.051,56 8.303.534,68

3. Τράπεζες-λογαριασμοί 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 0,00 324.853,81

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 882.235,30 694.732,06

 I. Αποθέματα 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.148.866,57 994.815,26

7. Μακροπρόθ.υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση 2.823.214,79 2.282.382,31

1. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα, 

ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 27.385,68 21.878,10 8. Πιστωτές διάφοροι 732.194,82 900.901,16

12.856.563,04 13.501.219,28

ΙΙ. Απαιτήσεις Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 54.476.381,53 57.953.801,71

  1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & 

υπηρεσιών 85.156.028,22 81.279.723,40

   Μείον:Προβλέψεις 35.187.435,88 49.968.592,34 28.347.789,27 52.931.934,13 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

  4.Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις & 

χρεώστες 50.000,00 50.000,00 1. Έσοδα επομένων χρήσεων - -

   Μείον:Προβλέψεις 50.000,00 - 50.000,00 - 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.294.509,56 3.791.754,67

  5.Χρεώστες διάφοροι 7.750.030,85 7.776.076,40 1.294.509,56 3.791.754,67

12.Λογαριασμός διαχείρισης 

προκαταβολών & πιστώσεων 54.948,62 49.548,62

57.773.571,81 60.757.559,15

ΙΙI. Χρεόγραφα

  1.Μετοχές 268.229,88 268.229,88

   Μείον:Προβλέψεις υποτιμήσεως 268.229,88 - 268.229,88 -

ΙV. Διαθέσιμα

  1. Ταμείο 59.643,18 43.517,83

  3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 22.345.376,99 14.989.605,94

22.405.020,17 15.033.123,77

Συνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) 80.205.977,66 75.812.561,02

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

  2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 7.877.353,12 5.089.272,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ 

+ Δ+ Ε) 573.765.477,51 577.371.331,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

(Α + Β + Γ+ Δ ) 573.765.477,51 577.371.331,99

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριαμοί Προυπολογισμού 206.987.477,05 220.672.095,40

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί 

Προυπολογισμού 206.987.477,05 220.672.095,40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1)Ο Νομικός έλεγχοςτων τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του νέου Δήμου δεν έχει ολοκληρωθεί. 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, έγινε πλήρης αναμόρφωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσης.Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων.

3)Οι δαπάνες του Δήμου υπόκεινται στη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2)Ορισμένα κονδύλια του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσεως αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της παρούσας χρήσεως.Σημειώνεται ότι στην παρούσα χρήση, κατόπ ιν του εγγράφου 

αρ.πρωτοκ.10260/23.3.2015  του Υπ.Εσωτερικών αναφορικά με τις επ ιχορηγήσεις 
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Ποσά κλειόμενηςΠοσά  προηγούμ.

                       Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015                        Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014 χρήσης 2015 χρήσης 2014

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) 

χρήσεως -252.667,72 -11.486.897,25

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών 26.951.267,64 23.238.157,56

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-

προσαυξήσεις 15.986.186,85 13.846.267,11

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων 

(πλεονασμάτων) προηγ.χρήσεων -7.152.159,08 4.334.738,17

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό 

προυπολογισμό 28.322.561,52 71.260.016,01 25.810.811,32 62.895.235,99 Έλλειμμα εις νέο -7.404.826,80 -7.152.159,08

    Μείον :

    Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 65.579.991,32 73.981.543,17                                                           Ρόδος, 15/9/2016

Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) 

εκμεταλλεύσεως 5.680.024,69 -11.086.307,18

    Πλέον : 

1. Άλλα έσοδα 2.027.611,42 5.109.697,07

    Σύνολο 7.707.636,11 -5.976.610,11

    Μείον:                                                                 XΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 10.212.302,38 11.700.412,51

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 2.472,89 10.214.775,27 - 11.700.412,51

Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) 

εκμεταλλεύσεως -2.507.139,16 -17.677.022,62

    Πλέον : 

2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης 17.662,24 49.556,58

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 7.553,58 25.215,82 464.099,45 513.656,03

    Μείον:

2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και 

χρεογράφων 128.281,69 80.830,82

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 923.687,15 1.051.968,84 -1.026.753,02 1.015.135,90 1.095.966,72 -582.310,69

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) 

εκμεταλλεύσεως -3.533.892,18 -18.259.333,31

     Πλέον:

ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 5.411.446,29 1.882.826,99

3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 6.449.367,13 16.519.694,77

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων 

χρήσεων - -

11.860.813,42 18.402.521,76                                                                      ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

    Μείον :                                                                  ΑΔΤ. ΑΖ-452646

1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 9.100,64 388.635,76

2. Έκτακτες ζημίες - -

3. ΄Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 1.730.841,71 6.866.053,18

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 6.839.646,61 8.579.588,96 3.281.224,46 4.375.396,76 11.630.085,70 6.772.436,06

Οργανικά & ΄Εκτακτα Αποτελέσματα 

(ζημίες) -252.667,72 -11.486.897,25                                                   ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0040548

    Μείον :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 16.783.811,55 20.622.160,00

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος 16.783.811,55 - 20.622.160,00 -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) 

ΧΡΗΣΕΩΣ -252.667,72 -11.486.897,25                                                       ΜΥΡΙΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

                                                  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0023208

ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

              31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       ΑΔΤ. ΑΑ-799446

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΟΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΔΤ. ΑH-446916
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 αυτούσια, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/9305/08-02-2017 

 την παράγραφο β΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει τον προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού και αποτελεσμάτων για 

την χρήση 2015, δυνάμει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 163, του Ν. 3463/2006,  

και  

Β) παραπέμπει το θέμα για να εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, 

συνεπικουρούμενο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 163, παρ. 3, του Ν. 3463/2006, από έκθεση 

ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που κατατίθεται συμφώνως με την ανωτέρω νομοθεσία, 

από τον ίδιο τον Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
 

 ΘΕΜΑ 3o                                                             Απόφ. Αρ. 47/2017 (Α.Δ.Α: ΨΥΛΓΩ1Ρ-7ΧΖ)   

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημόσιου, πρόχειρου, συνοπτικού, 

μειοδοτικού διαγωνισμού για «επανεκτύπωση τουριστικών εντύπων Δ.Ε. Ρόδου έτους 2017» 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.  

2/8847/07-02-2017) 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/8847/07-02-2017, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού για την «Επανεκτύπωση τουριστικών εντύπων ΔΕ Ρόδου» (κωδ. 10-6615.0001.0001), 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 «επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων δε 

Ρόδου, (κωδ. 10/6615.0001.0001)». 

(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. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

1. την, υπ’ αριθμ. 2/8847/07-02-2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

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

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6. Τον προϋπολογισμό του έτους 2017 στον κωδικό 10/6615.0001.0001, σαν «προμήθεια 

εκτυπώσεων-εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων». 

7. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

8. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 
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9. Την απόφαση 1758/2016 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 «Επανεκτύπωση τουριστικών εντύπων ΔΕ 

Ρόδου του Δήμου Ρόδου, (κωδ. 10/6615.0001.0001)» έτους 2017, ως κατωτέρω: 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

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

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση 

τιμής (χαμηλότερη τιμή)  σε ευρώ, για «την επανεκτύπωση τουριστικών εντύπων δε Ρόδου του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.10/6615.0001.0001)», προϋπολογιζόμενης αξίας 27.900 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 

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 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. 
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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). 

 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».  



   

 20 

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 πληροφόρηση 

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

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

νόμος 4412/2016. 

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

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

παραγγελίες.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Υπηρεσία).  

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

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

5, Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

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

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

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

διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους 

συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η εξέταση των φακέλων των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια 

αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το 
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αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε 

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

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

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

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

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

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και 

με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 

του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και 

σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών 

(έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε 

ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο 

τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει 

τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα 

δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

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

 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων 

δε Ρόδου, έτους 2017 (κωδ. 10-6615.0001.0001)». 

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

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2017. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 27.900  ευρώ με ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2017-2018 στον 

κωδικό 10-6615.0001.0001.»  

 

«ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων της δε Ρόδου, 

έτους 2017 (κωδ. 10-6615.0001.0001)». 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

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

β) του Ν. 2286/95 

γ) του Ν.4412/2016 

δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

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

με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα 
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ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

απαιτούνται από το Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

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

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

είναι 5% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2018. 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 τα αντίστοιχα άρθρα του 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. 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 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Συνολική αξία  

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Εκτύπωση τουριστικού χάρτη 

της Ρόδου 

τεμάχια 190.000 0,05 9.500 
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2 Εκτύπωση εντύπου «Φυσική 

ομορφιά, χλωρίδα και πανίδα 

των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» 

τεμάχια 15.000 0,05 750 

3 Εκτύπωση εντύπου «Ιστορία 

και Αρχαιολογικοί χώροι των 

Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» 

τεμάχια 15.000 0,05 750 

4 Εκτύπωση εντύπου «Ροδίτικη 

παραδοσιακή διατροφή - 

Παραδοσιακές συνταγές των 

Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» 

τεμάχια 15.000 0,05 750 

5 

 

 

Εκτύπωση εντύπου  

«Η ιστορία της Ρόδου - Τα 

αξιοθέατα της Ρόδου» 

τεμάχια 15.000 0,05 750 

6 

 

 

Εκτύπωση εντύπου «Τα 

θρησκευτικά μνημεία της πόλης 

της Ρόδου -  Θρησκευτικές 

διαδρομές στην ύπαιθρο της 

Ρόδου» 

τεμάχια 15.000 0,05 750 

7 

 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η 

καταδυτική εμπειρία» 

τεμάχια 20.000 0,05 1.000 

8 

 

 

Εκτύπωση εντύπου  

«Η θεματική Ρόδος» 
τεμάχια 15.000 0,05 750 

9 

 

 

Εκτύπωση τσαντών για δώρα, 

όπως οι προδιαγραφές 

τεμάχια 5.000 1,50 7.500 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 22.500 

 

ΦΠΑ 24% 5.400 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 27.900 

 

 

Χάρτες 

Ελληνική γλώσσα: 20.000 τεμάχια 

Αγγλική Γλώσσα: 40.000 τεμάχια 

Γαλλική γλώσσα: 20.000 τεμάχια 

Γερμανική γλώσσα: 20.000 τεμάχια 

Ιταλική γλώσσα: 30.000 τεμάχια 

Ρωσική γλώσσα: 20.000 τεμάχια 

Τούρκικη γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Ισπανική γλώσσα: 20.000 τεμάχια 

Τσέχικη γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Εβραϊκή γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Σύνολο: 190.000 τεμάχια 

 

Έντυπο «Φυσική ομορφιά, χλωρίδα και πανίδα των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου» 

Αγγλική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Ελληνική γλώσσα: 5.000 τεμάχια 
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Σύνολο: 15.000 τεμάχια 

 

Έντυπο «Ιστορία και Αρχαιολογικοί χώροι των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» 

Αγγλική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Ελληνική γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Σύνολο: 15.000 τεμάχια 

 

Έντυπο «Ροδίτικη παραδοσιακή διατροφή- Παραδοσιακές συνταγές των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και Νότιας Ρόδου» 
Αγγλική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Ελληνική γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Σύνολο: 15.000 τεμάχια 

 

Έντυπο «Η ιστορία της Ρόδου - Τα αξιοθέατα της Ρόδου»                                                            

Αγγλική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Ελληνική γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Σύνολο: 15.000 τεμάχια 

 

Έντυπο «Τα θρησκευτικά μνημεία της πόλης της Ρόδου- Θρησκευτικές διαδρομές στην 

ύπαιθρο της Ρόδου» 

Αγγλική γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Ελληνική γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Ρώσικη γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Σύνολο: 15.000 τεμάχια 

 

Έντυπο «Ρόδος, η καταδυτική εμπειρία» 

Ελληνική γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Αγγλική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Γερμανική γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Σύνολο: 20.000 τεμάχια 

 

Έντυπο « Η θεματική Ρόδος» 

Ελληνική γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Αγγλική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Σύνολο: 15.000 τεμάχια 

Επίσης παρακαλούμε όπως προβείτε σε παραγωγή 5.000 χάρτινων τσαντών. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα τουριστικά έντυπα διαμορφώνονται ως εξής: 

 Μπλοκ μη αυτογραφικά των 300 φύλων/τεμάχια ανά χάρτη. 

 Οι σελίδες αναπτύσσονται χωρίς διπλώματα και συγκρατούνται με κόλλα στη μία πλευρά. 

 Μέγεθος Α3.  

 Α+Β όψη τετραχρωμία. 

 Χαρτί βάρους 90 gr, γραφής. 

 Η ανάδοχος εταιρία έχει την υποχρέωση να προβεί στις απαιτούμενες τροποποιήσεις των 

εντύπων όπου αυτό είναι αναγκαίο, αν και εφόσον χρειαστεί και κατόπιν υποδείξεων της Διεύθυνσης 

Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, καθώς και σε μετάφραση αυτών των τροποποιήσεων στις ως 

ανωτέρω γλώσσες. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις τσάντες διαμορφώνονται ως εξής: 

 Τσάντες: 5.000 τεμάχια 

 Μέγεθος: 35 επί 26 επί 13  

 Α+Β όψη τετραχρωμία 
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 Λευκή με πλαστικοποίηση glossy συν κορδόνι ως χερούλι 

 Η ανάδοχος εταιρία έχει την υποχρέωση να προβεί στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του 

δημιουργικού της τσάντας, αν και εφόσον χρειαστεί, κατόπιν υποδείξεων της Διεύθυνσης Τουρισμού 

του Δήμου Ρόδου. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλο τον πίνακα και όχι για κάθε προϊόν ξεχωριστά. 

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

προϋπολογισθείσα 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) έτος. Ο χρόνος 

όμως παράδοσης των εντύπων, κτλ είναι αυστηρά μέχρι 30 ημέρες από την έγγραφη ή 

τηλεφωνική ή με άλλο τρόπο παραγγελία της Δ/νσης Τουρισμού. Επιτρέπεται η 

μεταβολή του χρόνου αυτού με τη σύμφωνη γνώμη και των 2 πλευρών. 

 Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν φπα.  

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

υποδειχθεί από το Δήμο. 

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

 Αρμόδια Δ/νση για την υλοποίηση της προμήθειας ορίζεται η Δ/νση Τουρισμού του Δήμου 

μας. 

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

της. 

 Ρητά αναφέρεται ότι ο μειοδότης ουδέν δικαίωμα θα έχει επί του εκτυπωτέου υλικού και δεν 

θα δικαιούται να εμπορεύεται τούτο για λογαριασμό του, οπότε και διαφορετικά θα υπόκειται 

στις συνέπειες του νόμου επί κλεψιτυπία.» 

 
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 : 
ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΕ ΡΟΔΟΥ 

CPV : 22000000-0 

Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 
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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. 

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. 
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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
 

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 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

………………………………………………

                                                 
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 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) 
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απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  ………………………………………………

………………………………………………

….. 

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 

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 

                                                 
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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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. 1/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΨΜΩ1Ρ-21Β), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 10-

6615.0001.0001, 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 4o                                                             Απόφ. Αρ. 48/2017 (Α.Δ.Α: 7ΥΝΓΩ1Ρ-ΓΛΦ)   

Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ανακοπής κατά της με αριθ. 29/2017 διαταγής πληρωμής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εξέδωσε ο Ιερός Ναός Αγίου Αποστόλου και 

Ευαγγελιστού Λουκά Σορωνής κατά του Δήμου Ρόδου. 

(Γνωμάτευσης Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ. 

2/8565/06-02-2017) 

 

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

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/8565/6-2-2017, 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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«ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 29/2017 διαταγής πληρωμής της Δικαστής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης, που εξέδωσε ο 

Ιερός Ναός Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά Σορωνής κατά του Δήμου Ρόδου 

 

1. Με το από 15/7/1998 Π.Δ. (Φ.Ρ.Κ. Τεύχος Δ’ 582/6.8.1998) «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης 

του οικισμού Σορωνής της Κοινότητας Σορωνής Νήσου Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου)» εγκρίθηκε η 

πολεοδομική μελέτη του οικισμού Σορωνής της τότε Κοινότητας Σορωνής της νήσου Ρόδου και 

σημερινή; Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ρόδου. Σε εφαρμογή αυτού του Π.Δ. συντάχθηκε από 

την αρμόδια Υπηρεσία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδ/σου η οικεία Πράξη 

Εφαρμογής του οικισμού Σορωνής του τότε Δήμου Καμείρου, νήσου Ρόδου, η οποία κυρώθηκε με 

τη με αριθμό πρωτ. 9944/3463/6.5.2010έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχει δε 

καταχωρηθεί νόμιμα στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου της κτηματικής 

περιφέρειας Σορωνής.  

2. Μεταξύ των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την παραπάνω έγκριση της 

πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Σορωνής της τότε Κοινότητας Σορωνής της τότε Κοινότητας 

Σορωνής και την παραπάνω Πράξη Εφαρμογής, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω ακίνητα τα οποία 

ανήκουν στην κυριότητα του καθού η απαλλοτρίωση, ήτοι: α) αγρός  που βρίσκεται στη θέση «Άγιος 

Γεώργιος» έκτασης 1.120 τ.μ. με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 1 γαιών Σορωνής, Φύλλο: 62, 

Μερίδα: 939 και Φάκελος: 67, στην κυριότητα του οποίου περιήλθε εξ αρχικής καταγραφής, β) 

αγρός που βρίσκεται στη θέση «Ψιθιά» έκτασης 1.240 τ.μ. με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος: 1 

Γαιών Σορωνής, Φύλλο: 64, Μερίδα: 757 και Φάκελος: 69, στην κυριότητα του οποίου περιήλθε εξ 

αρχικής καταγραφής, γ) αγρός έκτασης 720 τ.μ. με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος: 5 γαιών 

Σορωνής, Φύλλο: 29 Μερίδα: 699 και Φάκελος: 567, στην κυριότητα του οποίου περιήλθε εξ 

αρχικής καταγραφής και δ) αγρός στη θέση «Κολιτσίδες» έκτασης 1.340 τ.μ. με κτηματολογικά 

στοιχεία Τόμος: 1 Γαιών Σορωνής, Φύλλο: 63, Μερίδα: 897 Γαιών Σορωνής και Φάκελο: 68, στην 

κυριότητα του οποίου περιήλθε με μεταβίβαση από τον εκ  θεμελιώδους αρχικής καταγραφής 

ιδιοκτήτη Κωνσταντινίδη Απόστολο του Σάββα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα κτηματολογικά 

βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου (αριθμός πράξης: 1676/25.7.1939). 

3. Σύμφωνα με τους πίνακες της πράξης εφαρμογής Σορωνής, όπως αυτοί διορθώθηκαν με το με 

αριθμό πρωτ. 3781/22.5.2014 (ΑΔΑ:72ΦΞ7ΛΞ-ΨΕΤ) έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ο 

καθού η απαλλοτρίωση δικαιούται αποζημίωση: α) για την κτηματολογική μερίδα 939 γαιών 

Σορωνής για 1.014,50 τ.μ. από τα οποία 978,26 τ.μ. αποζημιώνονται από το Πράσινο Ταμείο και 

36,24 τ.μ. από το Δήμο, β) για τη κτηματολογική μερίδα 757 γαιών Σορωνής για 1.182,90 τ.μ. από τα 

οποία 411,36 τ.μ. αποζημιώνονται από το Πράσινο Ταμείο και 771,54 τ.μ. από το Δήμο, γ) για την 

κτηματολογική μερίδα 699 γαιών Σορωνής για 660,50 τ.μ και δ) για την κτηματολογική μερίδα 897 

γαιών Σορωνής για 377,70 τ.μ. ενώ οφείλει εισφορά σε χρήμα για 15,47 τ.μ. 

4. Με τη με αριθμό 1/2-11-2011 έκθεση της Επιτροπής του ΠΔ 5/1986 προσδιορίσθηκε η τιμή 

αποζημίωσης για την εισφορά σε χρήμα για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην επέκταση του 

σχεδίου πόλεως Σορωνής, μεταξύ των οποίων και τα παραπάνω ακίνητα, στο ποσό των 40 ευρώ ανά 

τ.μ.  

5. Με την από 10-9-2014 έκθεση της η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν.2882/2001 καθόρισε την 

αξία της γης για τα απαλλοτριούμενα τμήματα εκ των ακινήτων που περιλαμβάνονται στους 

κοινόχρηστους χώρους της Πράξης Εφαρμογής του οικισμού Σορωνής και Πράξης Αναλογισμού 

στα σημεία επαφής μέσα στον οικισμό ως εξής: α για τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 

μικρότερη των 100 μέτρων (Περίπου) από τη γραμμή του αιγιαλού και εντός των Ο.Τ. των 

164,166,167, 167
Α
, 170 και 170

Α
 σε 58 ευρώ ανά τ.μ., β) για τα ακίνητα που βρίσκονται σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων (περίπου) από τη γραμμή του αιγιαλού και εντός των Ο.Τ. 

129, 139, 150
Α
, 154 και 155Γ σε 55 ευρώ ανά τ.μ. και γ) για τα ακίνητα που βρίσκονται στα όρια ή 

εντός ρέματος και εντός των Ο.Τ. 11,12 και 13 σε 45 ευρώ ανά τ.μ.  

6. Για τα παραπάνω ακίνητα ο καθού η απαλλοτρίωση άσκησε την από 24-3-2014 και με αριθμό 

κατάθεσης 68/26-3-2014 αίτησή του, που στρεφόταν κατά του  Δήμου και απευθυνόταν στο 
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Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί δικαιούχος της 

αποζημίωσης για τα απαλλοτριούμενα τμήματα των παραπάνω ακινήτων. Επί της αίτησης αυτής 

εκδόθηκε η με αριθμό 20/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία 

αναγνωρίσθηκε ο  καθού η απαλλοτρίωση δικαιούχος της αποζημίωσης για τα απαλλοτριούμενα 

τμήματα των παραπάνω ακινήτων. 

7. Ο καθού η απαλλοτρίωση υπέβαλε στο Δήμο τις από 21-1-2015 και 26-2-2015 αιτήσεις του, με 

τις οποίες ζητούσε τον εξώδικο συμβιβασμό, όσον αφορά το ύψος της δικαιούμενης αποζημίωσης, η 

δε Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με τις 53/2015 (ΑΔΑ: 75ΣΔΩ1Ρ-ΩΒΧ) και 175/2015 (ΑΔΑ: 

ΩΞΛ2Ω1Ρ-88Ρ) αποφάσεις της παρέπεμψε με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

λόγω ποσού για να ληφθεί σχετική απόφαση αναφορικά με την αποδοχή ή μη των αιτήσεων 

εξωδικαστικού συμβιβασμού του καθού η απαλλοτρίωση.  

8. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου με τις με αριθμούς 171/2015 (ΑΔΑ: 60ΥΦΩ1Ρ-

524) και 390/2015 (ΑΔΑ: Ω3Μ7Ω1Ρ-ΛΜΓ) αποφάσεις του, οι οποίες θεωρήθηκαν νόμιμες με τις με 

αριθμούς πρωτ. 26017/20-4-2015 (ΑΔΑ: 7ΟΤΙΟΡ1Ι-Λ2Σ) και 56844/21-8-2015 (ΑΔΑ: ΩΦ1ΙΟΡ1Ι-

Π3Ο) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αντίστοιχα, 

αποφάσισε να συμβιβασθεί  ο Δήμος με τον καθού η απαλλοτρίωση, όπως παρακάτω, λόγω του ότι 

αυτό έκρινε ότι ήταν επωφελές για το Δήμο.  

9. Στη συνέχεια με βάση την αμέσως παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

συντάχθηκε η από 3-9-2015 σύμβαση συμβιβασμού ανάμεσα στο Δήμο Ρόδου και στον Ιερό Ναό 

Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά Σορωνής με την οποία ο Δήμος θα καταβάλει στον Ιερό 

Ναό: α) για την κτηματολογική μερίδα 939 Γαιών Σορωνής το ποσό των 1.993,20 € (36,24 τ.μ. Χ 55 

€), β)  για την κτηματολογική μερίδα 757 Γαιών Σορωνής το ποσό των 44.749,32 € (771,54 τ.μ. Χ 58 

€), γ)  για την κτηματολογική μερίδα 699 Γαιών Σορωνής το ποσό των 26.420 € (660,50 τ.μ. Χ 40 €) 

και δ) για  την κτηματολογική μερίδα 897 Γαιών Σορωνής το ποσό των 14.489,20 € [377,70  τ.μ. - 

15,47 τ.μ. (εισφορά σε γη και χρήμα)  Χ 40 €]. Ήτοι συνολικά ο δήμος θα καταβάλει στον καθού η 

απαλλοτρίωση το ποσό των 87.651,20 € (1.993,20  +  44.749,32  + 26.420 + 14.489,20).  

10. Μετά από αυτό ο Δήμος Ρόδου εξέδωσε το με αριθμό Α΄ 517/8-12-2016 χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής (ΑΔΑ: 6Τ1ΔΩ1Ρ-73Δ) ποσού 87.651,72 ευρώ με δικαιούχο τον Ιερό Ναό Αγίου 

Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά Σορωνής, το οποίο όμως στη συνέχεια ακυρώθηκε λόγω του 

ότι δεν επισυνάφθηκε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2015 και ανατροπή αυτής εντός 

του έτους 2015, ενώ δεν επισυνάφθηκαν και αντίστοιχες αποφάσεις διάθεσης πίστωσης. 

11. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού ο Ιερός Ναός Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά 

Σορωνής αναγκάστηκε ασκήσει εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 23-1-2017 αίτησή της για 

έκδοση διαταγής πληρωμής, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, επί της οποίας 

εκδόθηκε η με αριθμό 29/2017 διαταγή πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου Ευγενίας Παναγιωτίδου, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω, με την οποία 

υποχρεώθηκε ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στον Ιερό Ναό το ποσό των 87.651,20 ευρώ, ως επίσης 

και το ποσό των 1.800 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Η διαταγή πληρωμής αυτή επιδόθηκε στο Δήμο 

Ρόδου στις 27-1-2017 και την παρά πόδας αυτής από 26-1-2017 επιταγής για εκτέλεση, με την οποία 

επιτάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στον Ιερό Ναό μόνο το ποσό των 87.651,20 ευρώ, 

παραιτούμενος από το ποσό των 1.800  

12. Ενόψει όλων των παραπάνω θα 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), για παραίτηση από την άσκηση ανακοπής κατά της παραπάνω 

διαταγής πληρωμής, ούτως ώστε αυτή να καταστεί τελεσίδικη και να καταβληθεί στον Ιερό Ναό 

Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά Σορωνής το ποσό των 87.651,20 ευρώ, που έχει 

συμφωνηθεί να του καταβληθεί, αφού προηγούμενα ληφθεί και απόφαση για ανάληψη της σχετικής 

δαπάνης». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/8565/6-2-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την παραίτηση του Δήμου Ρόδου από την άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 

29/2017 διαταγής πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ευγενίας 

Παναγιωτίδου, που εξέδωσε ο Ιερός Ναός Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά Σορωνής 

κατά του Δήμου Ρόδου. 

 
 

ΘΕΜΑ 5o                                                             Απόφ. Αρ. 49/2017   (Α.Δ.Α: Ω6ΔΟΩ1Ρ-7ΤΗ)   

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και έγκριση μετακίνησης και διάθεσης πίστωσης δαπάνης  

μετάβασης νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου σε δίκη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. 

(Γνωμάτευσης Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. 

πρωτ.2/10681/13.02.2017) 

      

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

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/10681/13-2-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και έγκριση μετακίνησης και διάθεσης πίστωσης 

δαπάνης  μετάβασης ν. συμβούλου σε δίκη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. 

      Στο Τριμελές Συμβούλιο του Α3 Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, δικάζεται 

στις 02-03-2017 στον Πειραιά, η από 30-01-2017 (αρ. καταθ. 12/2017) αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

της εταιρείας «ΛΙΜΠΕΡ Α.Ε.» με την οποία ζητά να ανασταλεί η σύμφωνα με την υπ’ αρ. 527/2016 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακύρωση του διαγωνισμού προμήθειας γάλακτος στην 

εταιρεία «ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ». 

 Ζητείται: 1) Η έγκριση ορισμού του υπογράφοντα ν. συμβούλου Θεόδωρου  Παπαγεωργίου, 

ως πληρεξουσίου δικηγόρου (με αναπληρωτές σε περίπτωση κωλύματος κατά σειρά τους νομικούς 

συμβούλους Δημήτριο Σαλαμαστράκη, Εμμανουήλ Στάγκα και Κων/νο Γιαννακό) για την 

εκπροσώπηση του Δήμου Ρόδου στην παραπάνω δίκη, στην προαναφερόμενη δικάσιμο ή άλλη μετ’ 

αναβολή.  2) Η έγκριση μετακίνησης για τις ανάγκες της παραπάνω δίκης του υπογράφοντα ν. 

συμβούλου Θεόδωρου  Παπαγεωργίου (με αναπληρωτές σε περίπτωση κωλύματος κατά σειρά τους 

νομικούς συμβούλους Δημήτριο Σαλαμαστράκη, Εμμανουήλ Στάγκα και Κων/νο Γιαννακό) και η 

διάθεση πίστωσης 300,00 ευρώ για τη δαπάνη  μετάβασης στον Πειραιά στις 02-03-2017, ή σε άλλη 

μετ’ αναβολή δικάσιμο». 

 

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

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/10681/6-2-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ρόδου, με αναπληρωτές σε περίπτωση κωλύματος κατά σειρά 
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τους νομικούς συμβούλους Δημήτριο Σαλαμαστράκη, Εμμανουήλ Στάγκα και Κων/νο Γιαννακό), 

για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ρόδου 

στην δικάσιμο που θα γίνει στις 02-03-2017 στον Πειραιά και αφορά την από 30-01-2017 (αρ.καταθ. 

12/2017) αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας «ΛΙΜΠΕΡ Α.Ε.» με την οποία ζητά να 

ανασταλεί η σύμφωνα με την υπ’αρ. 527/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακύρωση 

του διαγωνισμού προμήθειας γάλακτος στην εταιρεία «ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ». 

 Β) Εγκρίνει την μετακίνηση του κ. Παπαγεωργίου θεόδωρου ((με αναπληρωτές σε περίπτωση 

κωλύματος κατά σειρά τους νομικούς συμβούλους Δημήτριο Σαλαμαστράκη, Εμμανουήλ Στάγκα 

και Κων/νο Γιαννακό) για τις ανάγκες της παραπάνω δίκης και 

 Γ) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 € του Κ.Α. 10-6422.0001  προϋπολογισμού 

2017 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» για την 

μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου ή και κάθε αναπληρωτή του στον Πειραιά, στις 02-03-2017, ή 

σε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ρόδου στην συγκεκριμένη δίκη. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                             Απόφ. Αρ. 50/2017  (Α.Δ.Α: 6ΤΦ4Ω1Ρ-0Χ1)   

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 

18.628,11€ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και χορηγήσεις νέων παροχών του Δήμου 

Ρόδου  (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Κεφαλάκης Παύλος ) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/9312/08-2-2017) 
 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/9312/8-2-2017 και αναφέρει ότι θέμα αυτό θα πρέπει να 

αποσυρθεί προκειμένου η Υπηρεσία να τεκμηριώσει το αίτημα πλήρως αιτιολογημένα και να 

στείλει συμπληρωματικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για το συγκεκριμένο θέμα. 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/9312/08-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Αποσύρει το 6
ο
 θέμα από την 9

η
 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, 

προκειμένου η Υπηρεσία να στείλει συμπληρωματικά, επεξηγηματικά στοιχεία για την 

αναγκαιότητα πληρωμής της σχετικής δαπάνης. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 7o                                                             Απόφ. Αρ. 51/2017 (Α.Δ.Α: 705ΞΩ1Ρ-ΛΜΠ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: 

«Κατασκευή Πεζοδρομίων από ιρλανδική διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. 

Αφάντου)»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 193.720,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/8911/07-02-2017) 
 



   

 34 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών με  αρ. πρωτ.: 16/8911/7-2-2017, δια της οποίας κοινοποιείτε το πρακτικό της 

Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/8383/6-2-2016 ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/8383/6-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ) » με προϋπολογισμό 193.720 ευρώ με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.». 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και  του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 6/2/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/7937/3-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:   

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» με προϋπολογισμό 193.720,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1) Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

3) Γερακιός Εμμανουήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   

 

       Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.  

  2)  Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.       

  3)  Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.    

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

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

ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
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Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 

2)  Χρήστος Διαμαντής , Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών. 

 

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών. 

 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/8911/7-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων από Ιρλανδική 

διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. Αφάντου)»   ενδεικτικού προϋπολογισμού 

193.720,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ως κατωτέρω:  

 

Τακτικά Μέλη  

1) Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

3) Γερακιός Εμμανουήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   

 

 Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.  

2)  Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.       

3)  Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.    

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. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                             Απόφ. Αρ. 52/2017 (Α.Δ.Α: ΩΓ77Ω1Ρ-Ω04)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: 

«Συμπλήρωση και βελτίωση υφισταμένων και εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ»  

ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/8904/07-02-2017) 
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     O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών με  αρ. πρωτ.: 16/8904/7-2-2017, δια της οποίας κοινοποιείτε το 

πρακτικό της Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/8385/6-2-2016 ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/8385/6-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.)». 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 6/2/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/7937/3-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:   

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΧΥΤΑ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)». 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)   Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

       Αναπληρωματικά μέλη 

 1) Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 2) Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   

 3) Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.   
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 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. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών. 

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/8904/7-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συμπλήρωση και βελτίωση υφισταμένων και 

εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00 € (με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.)  ως κατωτέρω:  

Τακτικά Μέλη  

1)  Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)   Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

 1) Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 2) Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   

 3) Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.   

 

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. 

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                                             Απόφ. Αρ. 53/2017 (Α.Δ.Α: ΨΛ0ΤΩ1Ρ-ΨΦΤ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: 

«Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού γηπέδου Γενναδίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 234.000,00€ 

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/8893/07-02-2017) 
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O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών με  αρ. πρωτ.: 16/8893/7-2-2017, δια της οποίας κοινοποιείτε το πρακτικό της 

Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/8367/6-2-2016 ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/8367/6-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης 

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» με προϋπολογισμό 

234.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)». 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 6/2/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/7937/3-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:   

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» με προϋπολογισμό 

234.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

3)  Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

 

       Αναπληρωματικά μέλη 

 1)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

 2)  Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

 3)  Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

 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. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
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2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών. 

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/8893/7-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» με προϋπολογισμό 234.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ως 

κατωτέρω:  

Τακτικά Μέλη  

1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

3)  Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

2)  Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

3)  Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

 

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. 

 

 

ΘΕΜΑ 10o                                                             Απόφ. Αρ. 54/2017 (Α.Δ.Α: ΩΡΟΖΩ1Ρ-ΡΟΔ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: 

«Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 

100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/8926/07-02-2017) 

 

     O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών με  αρ. πρωτ.: 16/8926/7-2-2017, δια της οποίας κοινοποιείτε το 

πρακτικό της Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/8371/6-2-2016 ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/8371/6-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης 

««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 

100.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
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(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 6/2/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/7937/3-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:   

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 

100.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

    

       Αναπληρωματικά μέλη 

1) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

2)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

3)  Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.   

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. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών. 

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/8926/7-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου ««Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός 

πόλεως Ρόδου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 Τακτικά Μέλη  

1)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

2)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

3)  Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.   

 

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. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 11o                                Απόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη 55/2017 (Α.Δ.Α: 732ΠΩ1Ρ-ΧΕΞ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή 

- Συντήρηση σχολικών κτιρίων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.145.000,00€ (με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/8923/07-02-2017) 

 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών με  αρ. πρωτ.: 16/8923/7-2-2017, δια της οποίας κοινοποιείτε το πρακτικό της 

Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/8377/6-2-2017 ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/8377/6-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 1.145.000 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 6/2/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 
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2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/7937/3-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:   

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 1.145.000 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   

2)  Παυλούς Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

3)  Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

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. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών. 

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/8923/7-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου ««ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 1.145.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
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Τακτικά Μέλη  

1)  Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   

2)  Παυλούς Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

3)  Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

 

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. 

 

 

ΘΕΜΑ 12o                                                             Απόφ. Αρ. 56/2017 (Α.Δ.Α: 75ΘΦΩ1Ρ-Ο9Ρ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: 

«Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές ενότητες της ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που 

προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2011» ενδεικτικού προϋπολογισμού 337.900,00€ (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/8921/07-02-2017) 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών με  αρ. πρωτ.: 16/8921/7-2-2017, δια της οποίας κοινοποιείτε το πρακτικό της 

Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/8355/6-2-2016 ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/8355/6-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης 

««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2011» με 

προϋπολογισμό 337.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 6/2/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
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α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/7937/3-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:   

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2011» με 

προϋπολογισμό 337.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

3)  Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

      Αναπληρωματικά μέλη 

  1) Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

  2)  Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

  3) Ζανεττούλλη Στεργούλα, , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.      

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. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών. 

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/8921/7-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου ««Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές 

ενότητες της ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 

2011» ενδεικτικού προϋπολογισμού 337.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 Τακτικά Μέλη  

1)  Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         
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2)  Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

3)  Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

2)  Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

3) Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.      

 

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. 

 

 

ΘΕΜΑ 13o                                                             Απόφ. Αρ. 57/2017 (Α.Δ.Α: 660ΑΩ1Ρ-Ε74)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Σύνδεση 

κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας με το δίκτυο ακάθαρτων», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 122.922,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/8897/07-02-2017) 

 

     O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών με  αρ. πρωτ.: 16/8897/7-2-2017, δια της οποίας κοινοποιείτε το 

πρακτικό της Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/8394/6-2-2017 ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/8394/6-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης 

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», με προϋπολογισμό 122.922,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 6/2/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/7937/3-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:   

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
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ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», με προϋπολογισμό 122.922,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.( Πρόεδρος )                                         

2)  Ορφανός Αντώνιος , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

     Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

  2)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.    

  3)  Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     

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. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών. 

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/8897/7-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. 

Καλλιθέας με το δίκτυο ακάθαρτων», με προϋπολογισμό 122.922,00 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. 

 Τακτικά Μέλη  

1)  Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.( Πρόεδρος )                                         

2)  Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.    

3)  Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     

 

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

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

ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
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ΘΕΜΑ 14o                                                             Απόφ. Αρ. 58/2017 (Α.Δ.Α: ΨΗΟ5Ω1Ρ-ΣΕΜ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Νέες 

πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 330.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/8917/07-02-2017) 

 

     O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών με  αρ. πρωτ.: 16/8917/7-2-2017, δια της οποίας κοινοποιείτε το 

πρακτικό της Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/8390/6-2-2017 ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/8390/6-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης ««ΝΕΕΣ 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ  » με προϋπολογισμό 330.000 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 6/2/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/7937/3-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:   

«ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ  » με προϋπολογισμό 330.000 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε. 

     Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2)  Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     

3)  Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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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. 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών. 

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/8917/7-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή 

και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 330.000,00 

ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 Τακτικά Μέλη  

1)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Λουκά Σεβαστή , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2)  Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     

3)  Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

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. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 15o                                                             Απόφ. Αρ. 59/2017 (Α.Δ.Α: 7ΖΔ8Ω1Ρ-9ΞΓ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: 

«Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00€ (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/8891/07-02-2017) 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών με  αρ. πρωτ.: 16/8891/7-2-2017, δια της οποίας κοινοποιείτε το πρακτικό της 

Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/8362/6-2-2017 ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/8362/6-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 
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Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 6/2/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/7937/3-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:   

««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.  

3)  Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.  

         Αναπληρωματικά μέλη 

  1) Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

  2) Αδαμοπούλου Αικατερίνη,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.    

  3) Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.     

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. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών. 

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/8891/7-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 Τακτικά Μέλη  

1)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.  

3)  Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.  

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

2) Αδαμοπούλου Αικατερίνη,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.    

3) Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.     

 

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. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 1o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)              Απόφ. Αρ. 60/2017 (Α.Δ.Α: 78ΣΣΩ1Ρ-ΙΤΦ)   

Έγκριση δεύτερου πρακτικού της  επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης 

προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την αποκομιδή-μεταφορά και 

διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή-κλαδοκοπή (μηχανική και 

χειρονακτική), αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου 

Ρόδου. 

(Εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας, Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Προσφορών , με αρ. αριθ. πρωτ.: 

2/12169/17.02.2017) 

 

     O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της επιτροπής  

διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών με  αρ. πρωτ. 2/12169/17-02-2017, δια της 

οποίας κοινοποιείται το συνημμένο πρακτικό ως κατωτέρω: 

   

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 

ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για της επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας με τίτλο 

«Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρονακτική), 

χορτοκοπή - κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» 
 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε δύο αντίγραφα το 2
ο
 Πρακτικό για την παροχή υπηρεσίας του 

θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία» 

 Συνημμένα : 2
ο
 Πρακτικό σε δύο αντίγραφα 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών) 
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«2o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: 

«Αποκομιδή - μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), 

χορτοκοπή - κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική), καθώς και αποκομιδή και διαχείριση 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ημέρα Πέμπτη 16 του 

μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 και ώρα 09:00 π.μ. οι παρακάτω: 

1. Κυριάκος Ανθούλας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης Δ. Ρόδου, ως Πρόεδρος   

2. Αλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Υ  Δ. Ρόδου, ως 

μέλος, 

3. Κωνσταντίνος Βασιλώττος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Υ  Δ. 

Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τη συγκεκριμένη παροχή 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 461/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την υπ’αρ. 472/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του παρόντος 2
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση 

(μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή-κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) , καθώς 

και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» και 

έχοντας υπόψη : 

1. Το από 13-01-2017 συνταχθέν από εμάς 1
ο
 Πρακτικό. 

2. Το με αριθμό πρωτ. 2/2336/13-01-2017 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάσαμε το 1
ο
 Πρακτικό 

στην Οικονομική Επιτροπή Ρόδου για εξέτασή του και λήψη απόφασης. 

3. Την με αριθμό 16/13-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου (ΑΔΑ : ΨΡΧ7Ω1Ρ-

Λ45) που εγκρίνει το 1
Ο
 Πρακτικό όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε αρμόδια, σύμφωνα με το 

οποίο προκρίνεται για τον επόμενο στάδιο του διαγωνισμού η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- 

ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

4. Την υποβολή μέσω ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμης Προδικαστικής Προσφυγής της «ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. - ENSER Α.Ε.» την οποία 

διαβιβάσαμε με το αριθμ. πρωτ. :2/4689/23-01-2017 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της 

Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου, ο οποίος με την σειρά του την διαβίβασε με το αριθμ. πρωτ.: 

2/4721/23-01-2017 στην αρμόδια επιτροπή εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.  

5. Την υποβολή μέσω ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμης Προδικαστικής Προσφυγής της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

«ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» την οποία διαβιβάσαμε με το αριθμ. πρωτ. 

:2/5012/24-01-2017 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου, ο οποίος με 

την σειρά του την διαβίβασε με το αριθμ. πρωτ.: 2/5047/24-01-2017 στην αρμόδια επιτροπή 

εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.  

6. Το από 27-01-2017 συνταχθέν Πρακτικό ΙΙΙ της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών το οποίο διαβιβάστηκε με το με αριθμ. πρωτ.: 2/6007/27-01-2017 έγγραφό τους στην 

Οικονομική Επιτροπή Ρόδου. 

7. Την με αριθμό 35/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου (ΑΔΑ : Ψ006Ω1Ρ-

4Ψ4) που εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό ΙΙΙ όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε αρμόδια, 

σύμφωνα με το οποίο προκρίνεται για τον επόμενο στάδιο του διαγωνισμού η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 
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8. Το δεκαήμερο υποβολής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο από 

την αποκλεισθείσα από την συνέχεια του Διαγωνισμού «ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. - ENSER Α.Ε.» το οποίο διανύθηκε χωρίς την 

υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.  

9. Το με αριθμό πρωτ. 2/10977/14-02-2017 έγγραφό μας με το οποίο γνωστοποιούμε μέσω 

ανάρτησής του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και μέσω fax στον Οικονομικό Φορέα : 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» την ημερομηνία αποσφράγισης 

των Οικονομικών Προσφορών, 

 προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (2
ο
 στάδιο – Αποσφράγιση Οικονομικών 

Προσφορών)  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

Στις 10:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, που υποβλήθηκαν 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον πίνακα του υποφακέλλου (Οικονομική 

προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και έχει ως ακολούθως: 

Α/Α Περιγραφή εργασιών Προσφερόμενη τιμή 

Τριετία 

(αριθμητικά) 

Προσφερόμενη τιμή Τριετία 

(ολογράφως) 

1 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

5.965.099,05€ Πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα 

πέντε χιλιάδες ενενήντα εννέα ευρώ και 

πέντε λεπτά 

2 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

409.544,20€ Τετρακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια 

σαράντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 

3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

84.600,00€ Ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια 

ευρώ 

4 MHΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

101.613,06€ Εκατόν μία χιλιάδες εξακόσια δεκατρία 

ευρώ και έξι λεπτά 

5 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- 

ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ 

2.527.064,55€ Δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι 

επτά χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και 

πενήντα πέντε λεπτά 

6 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΣΤΗΛΙΩΝ 

ΚΑΛΑΘΙΩΝ 

174.500,53€ Εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες 

πεντακόσια ευρώ και πενήντα τρία 

λεπτά 

7 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ – 

ΚΛΑΔΟΚΟΠΗ 

51.319,49€ Πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια 

δεκαεννέα ευρώ και σαράντα εννέα 

λεπτά 

8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

260.406,11€ Διακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια 

έξι ευρώ και έντεκα λεπτά 

 

ΣΥΝΟΛΟ 9.574.146,99€ 

Εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες 

εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν 

σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα εννέα 

λεπτά 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 6% Έξι τοις εκατό 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Φ.Π.Α. (24%) 2.297.795,28 

Δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα 

επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε 

ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. 

11.871.942,27 

Έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες 

εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσια 

σαράντα δύο ευρώ και είκοσι επτά 

λεπτά 
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Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Διακήρυξης (Ηλεκτρονική αποσφράγιση των και διαδικασία 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών), παράγραφος 13.3 (Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης 

Προσφορών) η ανηγμένη προσφορά,  προκύπτει από τον τύπο:  

 




AT  

όπου: 

ΑΤ: ανηγμένη τιμή προσφοράς 

ΓΒ: γενική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς 

ΟΠ: οικονομική προσφορά  

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει την μικρότερη ανηγμένη τιμή 

προσφοράς δηλ. την καλύτερη αναλογία τιμής-ποιότητας (μικρότερος λόγος της συγκριτικής 

τιμής της προσφοράς προς την βαθμολογία της). 

Η συνολική βαθμολογία της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

σύμφωνα με το 1
ο
 Πρακτικό ήταν : 113,75 

Άρα : 

Ανοιγμένη τιμή προσφοράς : ΑΤ = 9.574.146,99 / 113,75 = 84.168,33  

Επειδή  κριτήριο κατακύρωσης  του διαγωνισμού είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 

της υπηρεσίας: «Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και 

χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή 

και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» 

Επειδή η Τεχνική Προσφορά αξιολογήθηκε στις ενότητες : 

1. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών, ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση 

2. Τεχνική υποδομή και οργάνωση 

3. Εξοπλισμός  

4. Διαχείριση Εποπτεία Παρακολούθηση Έργου 

που αποτελούσαν κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και κρίθηκαν κατά πολύ ανώτερα από τα 

ζητούμενα στην μελέτη,  

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού  

Γνωμοδοτεί και Εισηγείται προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής : 

1. Την έγκριση του 2
ου

 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ, 

για την υπηρεσία «Αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και 

χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική), καθώς και αποκομιδή 

και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», και την αποδοχή της 

προσφοράς του διαγωνιζόμενου Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία : «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που προσέφερε : 9.574.146,99 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 

24%) 

2. Να κατακυρωθεί προσωρινά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την 

επωνυμία : «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που  ανακηρύσσεται 

ως “Προσωρινός Ανάδοχος”  

3. Να προχωρήσει η επιτροπή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 της 

Διακήρυξης και το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016  
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Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 17-02-2017 ημέρα Παρασκευή και υπογράφεται από την 

Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την  εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης 

προσφορών με αρ. πρωτ.: 2/12169/17.02.2017,  

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,  

 Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160/ 1986) για τη προστασία του περιβάλλοντος. 

 Το Π.Δ. 294/1988 (Φ.Ε.Κ. 138/Α’/21.06.1988) «Ειδικότητες – απασχόληση τεχνικού 

ασφαλείας, γιατρού εργασίας».  

 Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α΄96) 

άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α΄/96) 

 Την Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και 

γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών  αποβλήτων». 

 Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 

 Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Την με αρ. 472/2016 (Α.Δ.Α. ΨΣΛΘΩ1Ρ-ΡΜ3) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

(Η κ. Ατσίδη απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης αυτού του θέματος) 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής  άποψης προσφοράς βάσει βελτίωσης 

σχέσης ποιότητας - τιμής, για την υπηρεσία «Αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση 

(μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική), καθώς 

και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», και την 

αποδοχή της προσφοράς του διαγωνιζόμενου Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία : 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που προσέφερε : 9.574.146,99 

ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που  ανακηρύσσεται ως 

“Προσωρινός Ανάδοχος“ που προσέφερε : 9.574.146,99 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%). 

Γ) Εξουσιοδοτεί την επιτροπή να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 10 της Διακήρυξης και το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 2o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                                 Απόφ. Αρ. 61/2017 (Α.Δ.Α: 7ΙΚΚΩ1Ρ-35Υ)   

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωση οριστικού 

αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα 

μηχανήματα έργου του Δήμου Ρόδου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ. Ορθή επανάληψη 2/11410/15-2-

2017) 
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Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου 

Υλικού & μηχανημάτων, με πρωτ.: Ορθή επανάληψη 2/11410/17-02-2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για 

τα οχήματα μηχανήματα έργου του Δήμου», ως κατωτέρω: 

 
«ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και  κατακύρωση οριστικού μειοδότη 
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το συνημμένο πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού 

μειοδότη Brinx Α.Ε., για το πρόχειρο διαγωνισμό  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα μηχανήματα 

έργου του Δήμου”.» 

   

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα μηχανήματα έργου του Δήμου» 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού Δήμου Ρόδου  σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2017 , ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10
η
 π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων, η οποία 

συγκροτήθηκε με την  αριθμ.2443/2016 απόφαση Δημάρχου για την διενέργεια του διαγωνισμού 

«Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα μηχανήματα έργου του Δήμου» αποτελούμενη από 

τους:  

1. Σαρικάς Εμμανουήλ, Πρόεδρος 

2. Κυριακούλης Εμμανουήλ , αναπληρωματικό Μέλος 

3. Τσουκάλης Τσαμπίκος , Μέλος 

Για να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη Brinx Α.Ε., για το πρόχειρο 

διαγωνισμό  «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα μηχανήματα έργου του Δήμου», τον 

οποίο όρισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ΄αριθμό 33/2017 απόφαση της 

(ΑΔΑ:6Κ9ΛΩ1Ρ-Γ5Δ) 

Τα δικαιολογητικά προσκομίστηκαν έγκαιρα, κατόπιν της πρόσκλησης με αριθμό πρωτ. 2/8977-

7/02/2017. 

Τα δικαιολογητικά που  προσκόμισε ο Προσωρινός μειοδότης Brinx Α.Ε. (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής:  

1. Αντίγραφα ποινικού μητρώου Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου (α/α 1-

4) 

2. Έγγραφο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση ούτε έχει 

κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης εκκαθάρισης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης 

(α/α 5) 

3. Ένορκη βεβαίωση του προέδρου της εταιρείας στην οποία δηλώνει ότι α)δεν τελεί 

υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση και β) δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. (α/α 6) 

4. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στα οποίο αναφέρετε ότι δεν έχει 

κινηθεί σε βάρος της εταιρείας διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής 

διαχείρισης , υπαγωγής στο άρθρο 99 παρ 1 ν. 3588/2007 και ν. 4013/2011 

πτωχευτικού κώδικα, διαδικασία εκούσια για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή 

– συνεκκαθαριστή, υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης , δεν τελεί υπό 

πτώχευση , παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό(εταιρείας και προέδρου αυτής 

(α/α7-13) 

5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (α/α14) 

6. Πίνακα προσωπικού (α/α 15) 
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7. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας(α/α17) 

8. Πιστοποιητικό εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (α/α18)  

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή έχοντας υπόψη της: 

α) Του Ν. 4412/16 

     β) Την με αριθμό 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/Β΄/20-03-1975) απόφαση του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβερνήσεως «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 

ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των οχημάτων του Δημοσίου, των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(περί του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό 4993/745/24-04-1975 

όμοια του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως. 

γ) Την απόφαση 33/2017 με την οποία ορίστηκε προσωρινή ανάδοχος της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα μηχανήματα έργου του Δήμου»  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της προμήθειας την BRINX A.E., συνολικού ποσού 34.699,50 μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι 43.027,38€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την  εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών με 

αρ. πρωτ.: Ορθή επανάληψη 2/11410/17.02.2017, δια της οποίας κοινοποιείται το από 

14/02/2017, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τα άρθρα 58 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις>>    

 Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-6-

2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

 Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

 τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις>> 

 τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

 την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013 <<τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

 την  1000/2016  απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια  

Ανταλλακτικών .   

 την υπ΄ αριθμό 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  

 Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στους  Κ.Α.  70-6671.0006  Και 70-6672.0010 του 

οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 25.000,00 € και 35.000,00 €  αντίστοιχα. 

 Του Ν. 4412/16 

 Την με αριθμό 3373/390/20-03-1975 ( ΦΕΚ 349/Β΄/20-03-1975 ) απόφαση του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβερνήσεως   «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 

ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των οχημάτων του Δημοσίου, των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(περί του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό 4993/745/24-04-
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1975 όμοια του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως. 

 Την απόφαση 33/2017 με την οποία ορίστηκε προσωρινή ανάδοχος της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα μηχανήματα έργου του Δήμου»  

 Την με αρ. 526/2016 (Α.Δ.Α. 63ΘΝΩ1Ρ-Υ30) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι Διακήρυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

(Η κ. Ατσίδη απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης αυτού του θέματος) 

 
Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα μηχανήματα έργου του Δήμου 
Ρόδου»,  

  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για την προμήθεια για όλα τα 

υλικά της Ομάδας 1, εκτός τον πίνακα 3 στο σύνολο του , τον πίνακα 6 στο σύνολο του και τον 

πίνακα 7 στο σύνολο του, για όλα τα υλικά της  Ομάδας 2, εκτός του πίνακα 5 στο σύνολο του, για 

όλα τα υλικά της Ομάδας 3 και για όλα τα υλικά της Ομάδας 4, συνολικού ποσού 34.699,50 μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι 43.027,38€. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 3o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                     Απόφ. Αρ. 62/2017 (Α.Δ.Α: 735ΦΩ1Ρ-5Ψ5)   

Έγκριση πρακτικών επιτροπής Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

και κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος για την «προμήθεια εφαρμογών λογισμικών του 

Δήμου Ρόδου»  

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.  

2/11446/15-2-2017) 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/11446/15-02-2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ως κατωτέρω: 

 
«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, 

για τον ορισμό οριστικού μειοδότη για την «προμήθεια εφαρμογών λογισμικών του Δήμου Ρόδου έτους 

2016» 

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

δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια εφαρμογών λογισμικών 

του Δήμου Ρόδου έτους 2016» για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη.» 

   

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Σάββα Διακοσταματίου και της 

προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κ. Καλογήρου Παρασκευής ) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικών του Δήμου Ρόδου». 

Στη Ρόδο στις 14 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 381/2016 

Απόφαση της ΟΕ και που απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του μειοδότη 

του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 30221 του 
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ΕΣΗΔΗΣ της «προμήθειας εφαρμογών λογισμικών του Δήμου Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 

97.894,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 

495/2016 της Οικονομικής Επιτροπής. Προκηρύχθηκε με την 5812/2016 Απόφαση του Δημάρχου 

και δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, σε εφημερίδες, ΦΕΚ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου στις 13/12/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/104812/2016. Είχε 

προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από 

την ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΔΣ (αποφ. 

472/2016). Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 

38/2017 απόφαση της Ο.Ε. 

Ο μειοδότης –Ν. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.- στην συνέχεια υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 09/02/2016 

τα δικαιολογητικά (πρωτότυπα) που ορίζονται από την διακήρυξη μετά από πρόσκληση μας στις 

25/01/2016 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Προς απόδειξη  της   Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

1. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (2013, 2014, 2015) 

2. Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας. 

3. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται 

και γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την προμήθεια των λογισμικών με α/α: 1, 56, 57, 58, 59, 60, 61 της 

μελέτης, στην εταιρεία  Ν. Κυπριώτης & ΣΙΑ Ε.Ε. με τιμή άνευ ΦΠΑ 68.500,00€ ήτοι με ΦΠΑ 

24%, 84.940,00€.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αρ. 2/11446/15-02-2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται  το από 14/02/2017 πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, 

 Τα άρθρα 58 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια,  

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης, 

 Την με αριθμό 495/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι 

διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών»,  
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 Την απόφαση 1758/2016 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών του Δήμου Ρόδου»,  

  
Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για την προμήθεια των 
λογισμικών με α/α 1, 56, 57, 58, 59, 60, 61 της μελέτης στην εταιρεία “Ν.ΚΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.”, με τιμές άνευ Φ.Π.Α. 68.500,00€, ήτοι με  Φ.Π.Α. 24%  84.940,00€, ως κάτωθι: 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1. 
48761000-0 

Πακέτα λογισμικού 

προστασίας από ιούς 

700 8,68 6,7 

 

 

 

4.690,00 

56 48612000-1 

Σύστημα διαχείρισης 

βάσης δεδομένων 

4 

1.035,46 

795 

 

 

3.180,00 

57 48612000-1 

Σύστημα διαχείρισης 

βάσης δεδομένων 

50 

252,39 

190 

 

 

9.500,00 

58 48621000-7 

Λειτουργικά συστήματα 
12 

1.018,44 
790 

 

9.480,00 

59 48624000-8 

Λειτουργικά συστήματα 
200 

44,66 
33 

 

6.600,00 

60 48900000-7 

Πακέτα λογισμικού 

αυτοματισμών γραφείου 

100 

165,17 

133 

 

 

13.300,00 

61 48624000-8 

Λειτουργικά συστήματα 
145 

193,44 
150 

 

21.750,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  68.500,00 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%  16.440,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  84.940,00 

 

 

 
 

ΘΕΜΑ 4o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                           Απόφ. Αρ. 63/2017 (Α.Δ.Α: 7ΝΗΩΩ1Ρ-1Κ8)   

Έγκριση για  τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/11473/15-2-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/11473/15-02-2017, η οποία έχει ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  λίστας απόφασης ανάληψης  ανατροπών  οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ : Τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών με αριθ. πρωτ. 3455/18-1-2017 , 6194/27-1-2017, 11395/15-

2-2017 

       

 Κατόπιν των ανωτέρω αιτημάτων και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016 ,σας διαβιβάζουμε 

τη σχετική  λίστα ανατροπών και παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση (σχετικές οι  διατάξεις του 

Π.Δ/τος 80/2016). 
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Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Οδοιπορικά   10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου Σαλαμαστράκη 

στην Αθήνα για να παραστεί στο Συμβούλιο 

Επικρατείας στις 10 και 11/1/2017 για την 

συζήτηση της αίτησης της Γεωργίας Κακά 

του Αντωνίου και άλλων 9   

300,00 

2 Οδοιπορικά   10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου Σαλαμαστράκη  

στην Αθήνα για να παραστεί στο Συμβούλιο 

Επικρατείας  22 έως και 23/1/2017 για τη 

συζήτηση της 18/12/2011 και με αριθ. 9/2012 

αίτησης αναίρεσης κατά της Σεβαστής χήρας 

Νίκωνα Κοψιά και άλλων πέντε για αναίρεση 

της με αριθ. 1580/2010 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  

300,00 

3 Προμήθεια  30-6661.0002.0001 Χρώματα – μονωτικά Δ.Ε. Ρόδου  
5.319,62 

4 Προμήθεια  30-6661.0005.0001 Υδραυλικά υλικά Δ.Ε. Ρόδου  8.001,74 

5 Προμήθεια  30-6661.0009.0001 Προμήθεια υλοπινάκων ( τζάμια ) Δ.Ε. 

Ρόδου  
2.028,96 

6 Προμήθεια 30-6662.0001.0001 Οικοδομικά  υλικά Δ.Ε. Ρόδου  18.958,72 

7 Προμήθεια  30-6662.0003.0001 Άσφαλτος  Δ.Ε. Ρόδου  8.577,78 

8 Προμήθεια  
30-6662.0008.0001 

 

Σκυρόδεμα  Δ.Ε. Ρόδου  

12.613,00 

   

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και της προϊσταμένης 

Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/11473/15-02-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

(Η κ. Ατσίδη απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης αυτού του θέματος) 

 

Εγκρίνει τις παρακάτω ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού 2017: 

 
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Οδοιπορικά   10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου Σαλαμαστράκη 

στην Αθήνα για να παραστεί στο Συμβούλιο 

Επικρατείας στις 10 και 11/1/2017 για την 

συζήτηση της αίτησης της Γεωργίας Κακά 

του Αντωνίου και άλλων 9   

300,00 
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2 Οδοιπορικά   10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου Σαλαμαστράκη  

στην Αθήνα για να παραστεί στο Συμβούλιο 

Επικρατείας  22 έως και 23/1/2017 για τη 

συζήτηση της 18/12/2011 και με αριθ. 

9/2012 αίτησης αναίρεσης κατά της 

Σεβαστής χήρας Νίκωνα Κοψιά και άλλων 

πέντε για αναίρεση της με αριθ. 1580/2010 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά  

300,00 

3 Προμήθεια  30-6661.0002.0001 Χρώματα – μονωτικά Δ.Ε. Ρόδου  5.319,62 

4 Προμήθεια  30-6661.0005.0001 Υδραυλικά υλικά Δ.Ε. Ρόδου  8.001,74 

5 Προμήθεια  30-6661.0009.0001 Προμήθεια υλοπινάκων ( τζάμια ) Δ.Ε. 

Ρόδου  
2.028,96 

6 Προμήθεια 30-6662.0001.0001 Οικοδομικά  υλικά Δ.Ε. Ρόδου  18.958,72 

7 Προμήθεια  30-6662.0003.0001 Άσφαλτος  Δ.Ε. Ρόδου  8.577,78 

8 Προμήθεια  
30-6662.0008.0001 

 

Σκυρόδεμα  Δ.Ε. Ρόδου  

12.613,00 

 
 

 

ΘΕΜΑ 5o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                               Απόφ. Αρ. 64/2017 (Α.Δ.Α: 6ΦΥ3Ω1Ρ-3Χ4 )   

Λήψη απόφασης για την παραίτηση από ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης έφεση κατά Αντωνίου 

Αμπελά του Ιωάννη και Γεωργίου Λυκοπάντη του Μιχαήλ και της με αρ. 169/2013 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 
 

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη με αρ. πρωτ.: 2/11663/16-

2-2017) 

 

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

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/11663/16-02-2017, ως 

κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Παραίτηση από ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης έφεση κατά Αντωνίου Αμπελά του 

Ιωάννη και Γεωργίου Λυκοπάντη του Μιχαήλ και της με αριθμό 169/2013 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

1. Οι Αντώνιος Αμπελάς του Ιωάννη και Γεώργιος Λυκοπάντης του Μιχαήλ άσκησαν εναντίον 

του Δήμου Ρόδου την από 25-4-2012 και με αριθμό κατάθεσης 158/26-4-2012 αγωγή τους, που 

απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι είχαν προσληφθεί 

από την πρώην δημοτική επιχείρηση του πρώην Δήμου Ροδίων με την επωνυμία «Δημοτική 

Επιχείρηση Καθαριότητας Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Κ.Ρ.)», η οποία καταργήθηκε με τη με αριθμό 81/2011 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 

3852/2010, ο πρώτος από 13-2-2001 και ο δεύτερος από 16-11-1996, με συμβάσεις εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου, ότι η επιχείρηση αυτή λύθηκε στις 3-2-2011 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, 

ότι με τη με αριθμό 81/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου μεταφέρθηκαν 

στο Δήμο Ρόδου και με τη με αριθμό 1748/19-9-2011 απόφαση του Δημάρχου κατατάχθηκαν 

αναδρομικά από 1-3-2011 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη ειδικότητα του Υ.Ε. εργάτη καθαριότητας και ότι αν και 

απασχολούσε αυτούς ο Δήμος Ρόδου με την ειδικότητά τους αυτή στις 21-2-2012 έπαυσε να 

αποδέχεται τις υπηρεσίες τους λόγω του ότι έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα της απάτης, 

πλαστογραφίας και υπεξαίρεσης ο πρώτος και της κλοπής ο δεύτερος. Με βάση τους ισχυρισμούς 

αυτούς οι ζητούσαν να αναγνωριστεί ότι νομίμως μεταφέρθηκαν στο Δήμο Ρόδου ως εργαζόμενοι 
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ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ότι συνδέονται πλέον με το Δήμο Ρόδου με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την αρχική πρόσληψή τους στην 

παραπάνω δημοτική επιχείρηση και να υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου να ολοκληρώσει τη μεταφορά 

τους στο Δήμο Ρόδου και την κατάταξή τους. 

2. Επί της παραπάνω αγωγής εκδόθηκε η με αριθμό 169/2013 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία έκαμε δεκτή αυτήν και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου να αποδέχεται τις 

προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες των παραπάνω ως εργατών καθαριότητας με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταβάλλοντας τις αποδοχές τους με την 

απειλή χρηματικής ποινής σε βάρος μας 100 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής μας με την 

απόφαση αυτή.  

3. Συγκεκριμένα η απόφαση αυτή δέχτηκε ότι ο Αντώνιος Αμπελάς και ο Γεώργιος Λυκοπάντης 

διορίστηκαν στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Δήμου Ρόδου» 

(ΔΕΚΡ) στις 13-2-2001 ο πρώτος και στις 16-11-1996 ο δεύτερος με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με την ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας, στην οποία 

συνέχισαν να εργάζονται μέχρι τις 3-2-2011, οπότε και η επιχείρηση αυτή ετέθη υπό εκκαθάριση. 

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στον Δήμο Ρόδου ως καθολικός διάδοχο της παραπάνω δημοτικής 

επιχείρησης, αλλά με το με αριθμό 2/19402/21-2-12 έγγραφο που τους κοινοποίησε τους ενημέρωσε 

ότι αδυνατεί στο εξής να αποδέχεται την παροχή των υπηρεσιών τους και θα προέβαινε στην 

ανάκληση των αποφάσεων μεταφοράς τους σε αυτό, γιατί υφίσταται κώλυμα διορισμού τους με 

βάση το άρθρου 16 Ν. 3854/2007 λόγω του ότι αυτοί είχαν καταδικαστεί με τις με αριθμό 131/2003 

ο πρώτος και 27 και 40/1988 ο δεύτερος αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου για τα 

αδικήματα που αναφέρονται σε αυτές. Ωστόσο όμως προέκυψε ότι ενώ ο μεν πρώτος 

αναιρεσίβλητος καταδικάστηκε για απάτη πλαστογραφία και υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση σε 

ποινές φυλάκισης 12,8 και 8 μηνών αντίστοιχα, που συγχωνεύτηκαν σε συνολική ποινή φυλάκισης 

28 μηνών που ανεστάλη επί πενταετία, ο δε δεύτερος καταδικάστηκε για κλοπή κατ' εξακολούθηση 

σε ποινή φυλάκισης 13 και 16 μηνών αντίστοιχα που συγχωνεύτηκαν με τη με αριθμό 41/88 

απόφαση του Τριμελούς Εφετείου σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών και 15 ημερών, έχουν 

εκτίσει ήδη τις ποινές τους, ενώ δεν ασκήθηκε σε βάρος τους νέα δίωξη και τα κωλύματα διορισμού 

τους σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και υπηρεσίες δήμων και κοινοτήτων δεν ισχύουν εν 

προκειμένω για αυτούς (άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 2207/94).  

4. Κατά των παραπάνω ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 20-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 

1/21-1-2014 αίτηση, που απευθύνεται στον Άρειο Πάγο, με την οποία ζητά την αναίρεση της 

παραπάνω  με αριθμό 169/2013 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, δικάσιμος της έφεσης 

ορίστηκε αρχικά η 24-11-2015 και μετά από αναβολές η 8-11-2016, κατά την οποία και ματαιώθηκε 

η συζήτησή της.  

5. 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), και με όσα αναφέρονται παραπάνω, μπορεί η Οικονομική 

Επιτροπή να λάβει απόφαση για παραίτηση από την παραπάνω ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης τόσο 

από το δικόγραφο όσο και από το δικαίωμα, ενόψει και του ότι ο εισηγητής πρότεινε την απόρριψη 

της αίτησης με την αιτιολογία ότι ή υποχρέωση του Δήμου Ρόδου για πρόσληψη των παραπάνω με 

σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου απέρρεε από τη διάταξη του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 

3852/2010, όπως το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 10 του ν. 4071/2012, η οποία 

επιτρέπει τη μεταφορά των παραπάνω από τη λυθείσα δημοτική επιχείρηση καθαριότητας, με την 

οποία συνδέονταν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Δήμο Ρόδου και την 

κατάταξή τους σε προσωποπαγείς θέσεις αυτού.» 

   

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ.) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 



   

 63 

 Την γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/11663/16-02-2017 του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 Το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241/2016) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

(Η κ. Ατσίδη απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης αυτού του θέματος) 

 

 Εγκρίνει την παραίτηση του Δήμου Ρόδου από την από 20-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 

1/21-1-2014 αίτηση, που άσκησε εναντίον των: 1) Αντωνίου Αμπελά του Ιωάννη και β) Γεωργίου 

Λυκοπάντη του Μιχαήλ, που απευθύνεται στον Άρειο Πάγο, με την οποία ζητά την αναίρεση της με 

αριθμό 169/2013 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, τόσο από το δικόγραφό της όσο και 

από το δικαίωμα, παρέχει δε την εντολή το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο 

του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την 

νόμιμη παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την παραπάνω αίτηση αναίρεσης.  
 

 

ΘΕΜΑ 6o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                          Απόφ. Αρ. 65/2017 (Α.Δ.Α: Ψ3ΗΘΩ1Ρ-ΧΝΑ)   

Λήψη απόφασης από ασκηθείσα έφεση κατά Ειρήνης Σταυρή και της με αριθμό 48/2014 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη με αρ. πρωτ.: 2/11665/16-

2-2017) 

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

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/11665/16-02-2017, ως 

κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Παραίτηση από ασκηθείσα έφεση κατά Ειρήνης Σταυρή και της με αριθμό 48/2014 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

  

1. Η Ειρήνη Σταυρή του Ευκλή άσκησε την από 2-2-2012 και με αριθμό κατάθεσης 33/6-2-

2012 αγωγή της, που στρεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποίαν ισχυριζόταν ότι προσλήφθηκε από τη δημοτική επιχείρηση με 

την πρώην επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου (Δ.Ε.Κ.Ρ.)» ως άτομο με ειδικές 

ανάγκες, στις 3-12-2007, με συμβατική διάρκεια επιχορήγησης 36 μηνών, ότι η σύμβαση αυτή 

καταρτίστηκε στα πλαίσια της με αριθμό 30339/10-4-2002 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορούσε στα προγράμματα επιχορήγησης ΝΘΕ και ΝΕΕ ατόμων με 

ειδικές ανάγκες, απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων και νεαρών παραβατικών ατόμων. Ότι με τη με 

αριθμό 726/26-10-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου λύθηκε η παραπάνω 

δημοτική επιχείρηση και αποφασίστηκε η μεταφορά της στο Δήμο Ρόδου για να παρέχει τις 

υπηρεσίες της μέχρι τη συμπλήρωση 36 μηνών από την αρχική του πρόσληψή της, ήτοι μέχρι την 2-

12-2011 και ότι μετά την ημερομηνία αυτή ο Δήμος Ρόδου δεν αποδεχόταν τις υπηρεσίες της, αν και 

η πρόσληψή της έγινε για την κάλυψη παγίων, μονίμων, προβλέψιμων και διαρκών αναγκών της 

παραπάνω επιχείρησης. 

2. Με βάση τους ισχυρισμούς αυτούς η Ειρήνη Σταυρή ζητούσε να αναγνωρισθεί ότι η σύμβαση 

δυνάμει της οποίας εργάστηκε από 3-12-2007 στην παραπάνω δημοτική επιχείρηση και από 1-3-

2011 στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου μέχρι τις 2-12-2011 είναι σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου και να υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου να 

αποδέχεται τις υπηρεσίες της με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καταβάλλοντας 

σαυτήν τις νόμιμες αποδοχές της. 

3. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 48/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου, η οποία έκαμε δεκτή αυτήν και αναγνώρισε ότι η εφεσίβλητη συνδέεται με το Δήμο Ρόδου με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου 
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να αποδέχεται στο μέλλον τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες της Ειρήνης Σταυρή υπό 

καθεστώς σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

4. Συγκεκριμένα η παραπάνω απόφαση δέχτηκε ότι στα πλαίσια της με αριθμό 

200064/15.03.2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας (ΦΕΚ 430 Β728.03.2007) «Προγράμματα επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας και 

Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών για την ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων Ατόμων με 

Αναπηρίες, Απεξαρτημένων Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο», που 

προέβλεπε διάρκεια επιχορήγησης 36 μηνών με την υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει το 

άτομο μετά τη λήξη του 36μηνου για άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση, η Ειρήνη Σταυρή 

προσελήφθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου στις 3-12-2007 ως βοηθός 

λογιστή Δ.Ε., με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με ημερομηνία λήξης της σύμβασης την 2-

12-2011. Ότι πράγματι, αυτή προσέφερε προσηκόντως τις υπηρεσίες της στην Δ.Ε.Κ.Ρ. καλύπτοντας 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης και υπό τις εντολές του προϊσταμένου της Οικονομικής 

και Διοικητικής Υπηρεσίας της ως άνω επιχείρησης.  

5. Ότι εν συνεχεία η ως άνω επιχείρηση λύθηκε κατ' εφαρμογή του Ν. 3852/2010 με τη 

δημιουργία του ενιαίου Δήμου Ρόδου, το δε προσωπικό της με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 

(μεταξύ του οποίου και η Ειρήνη Σταυρή) μεταφέρθηκε στο Δήμο Ρόδου δυνάμει της με αριθμό 

726/26.10.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μας. Ότι ο Δήμος Ρόδου, ο οποίος ήταν 

διάδοχος της αρχικής επιχείρησης, όπου εργάστηκε η Ειρήνη Σταυρή, συνέχισε να την απασχολεί 

μέχρι την 3-12-2011, οπότε την απέλυσε δυνάμει της με αριθμό 2644/2-12-2011 απόφασης του 

Δημάρχου του. Ότι στη συνέχεια, δυνάμει της με αριθμό 379/2013 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), υποχρεώθηκε ο Δήμος Ρόδου να 

αποδέχεται τις υπηρεσίες της Ειρήνης Σταυρή από την 31
η
 Μαΐου 2013 έως και τη συζήτηση της 

αγωγής της. Ότι επιπλέον, όπως τούτο αποδεικνύεται από τις προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμος 

Ρόδου, επιθυμούσε τη συνέχιση της εργασίας της και μετά την λήξη του ως άνω προγράμματος 

επιχορήγησης.  

6. Ότι βέβαια ο Δήμος Ρόδου αιτιολόγησε ότι σταμάτησε να δέχεται τις υπηρεσίες της Ειρήνης 

Σταυρή θεωρώντας ότι δεν μπορούσε να εξακολουθήσει η εργασιακή της σχέση επειδή ο Δήμος 

Ρόδου δεν ανήκει στις εταιρίες και τους φορείς που αναφέρονται στο άρθ. 2 παρ. 8 του Ν. 2643/1998 

και συνεπώς δεν μπορούσε να μετατρέψει τη σύμβαση αυτής σε αορίστου χρόνου. Η διάταξη όμως 

του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004 που αναφέρεται στην μείζονα σκέψη της απόφασης, στην 

εισηγητική έκθεση της οποίας αναφέρεται ότι «με τον τρόπο αυτό δίνεται μια ουσιαστική 

κατεύθυνση για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από τα επιδοτούμενα 

προγράμματα και διευκολύνονται οι εργοδότες ώστε να κρατούν στην επιχείρηση τους άτομα που 

δικαιούνται προστασίας και γνωρίζουν ότι μπορούν να είναι παραγωγικά στην επιχείρηση τους», 

εξασφαλίζει την περαιτέρω προστασία των συγκεκριμένων προσώπων και διαμορφώνει μια 

κατεύθυνση του νομοθέτη για οιονεί αυτόματη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε 

αορίστου, εφόσον ο εργοδότης εκφράσει ρητή βούληση για τη συνέχιση των συμβάσεων αυτών. Η 

δε μετατροπή αυτή, δεν προσκρούει στο άρθρο 103 του Συντάγματος ούτε στο άρθρο 21 του ν. 

2190/1994, διότι το νομοθετικό καθεστώς που εδράζεται στην αρχή της ανάγκης ειδικής προστασίας 

των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, δηλαδή το άρθρο 21 του Συντάγματος και οι Ν. 3227/2004 και 

2643/1998 είναι ειδικοί έναντι των άνω διατάξεων (βλ. Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 413/2010).  

7. Ότι επομένως, δεδομένου ότι η Ειρήνη Σταυρή είναι άτομο με αναπηρία, έχει απασχοληθεί 

μέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του προαναφερθέντος νόμου δυνάμει απόφασης 

ασφαλιστικών μέτρων στο Δήμο, στον οποίο μεταφέρθηκε το προσωπικό με σχέση εργασίας 

ορισμένου χρόνου (μεταξύ του οποίου και αυτή) της προαναφερθείσας επιχείρησης που λύθηκε κατά 

τα ανωτέρω και η οποία συνιστούσε δημόσια επιχείρηση κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 

2643/1998, ενώ παράλληλα ο Δήμος δήλωσε - κατά, τα προαναφερθέντα - ότι επιθυμούσε να 

συνεχίσει να την απασχολεί, θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκε και συνεχίζει 

να παρέχει την εργασία της δυνάμει του ν. 2643/1998.  

8. Κατά της αμέσως παραπάνω απόφασης και της Ειρήνης Σταυρή ο Δήμος Ρόδου άσκησε την 

από 16-4-2014 και με αριθμό κατάθεσης 33/17-4-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Εφετείο Δωδ/σου 

7/22-1-2016) έφεσή του, που απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, η οποία εγκρίθηκε με 
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τη με αριθμό 148/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δικάσιμος της έφεσης ορίστηκε η 14-

10-2016 και μετά από αναβολή η 10-2-2017, κατά την οποία και ματαιώθηκε η συζήτησή της.  

9. 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), και με όσα αναφέρονται παραπάνω, μπορεί η Οικονομική 

Επιτροπή να λάβει απόφαση για παραίτηση από την παραπάνω ασκηθείσα έφεση τόσο από το 

δικόγραφο όσο και από το δικαίωμα.» 

   

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ.) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/11665/16-02-2017 του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 Το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241/2016) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

(Η κ. Ατσίδη απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης αυτού του θέματος) 

 

 Εγκρίνει την παραίτηση του Δήμου Ρόδου από την από 16-4-2014 και με αριθμό κατάθεσης 

33/17-4-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Εφετείο Δωδ/σου 7/22-1-2016) έφεσή του, που άσκησε 

εναντίον της Ειρήνης Σταυρή του Ευκλή και της με αριθμό 48/2014 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου και η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, τόσο από το 

δικόγραφό της όσο και από το δικαίωμα, παρέχει δε την εντολή το δικαίωμα και την 

πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη να προβεί σε 

όλες τις νόμιμες ενέργειες για την νόμιμη παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την 

παραπάνω έφεσης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                        Απόφ. Αρ. 66/2017 (Α.Δ.Α: ΩΧ3ΜΩ1Ρ-ΝΞΒ)   

Λήψη απόφασης για την παραίτηση από ασκηθείσα έφεση κατά 1) Γαλιάτσου Θεοφάνη του 

Χρήστου, 2) Κάβουρα Μιχαήλ του Νικολάου, 3) Μίγκλη Σταματίας του Μιχαήλ, 4) 

Μπουρνέλλη Ελευθερία του Νικολάου και 5) Σταυριανού Παναγιώτη του Δημητρίου και της 

με αριθμό 95/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου  

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη με αρ. πρωτ.: 2/11672/16-

2-2017) 

    

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

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/11672/16-2-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Παραίτηση από ασκηθείσα έφεση κατά: 1) Γαλιάτσου Θεοφάνη του Χρήστου, 2) 

Κάβουρα Μιχαήλ του Νικολάου, 3) Μίγκλη Σταματίας του Μιχαήλ, 4) Μπουρνέλλη Ελευθερία 

του Νικολάου και 5) Σταυριανού Παναγιώτη του Δημητρίου και της με αριθμό 95/2014 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  

1. Οι: 1) Γαλιάτσος Θεοφάνης του Χρήστου, 2) Κάβουρας Μιχαήλ του Νικολάου, 3) Μίγκλης 

Σταματίας του Μιχαήλ, 4) Μπουρνέλλη Ελευθερία του Νικολάου και 5) Σταυριανός Παναγιώτης του 

Δημητρίου άσκησαν την από 9-5-2013 και με αριθμό κατάθεσης 158/9-5-2013 αγωγή τους, που 

στρεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την 

οποίαν ισχυριζόντουσαν ότι προσλήφθηκαν από την πρώην δημοτική επιχείρηση του πρώην Δήμου 

Ροδίων με την επωνυμία «Δημοτική Τουριστική Ξενοδοχειακή Επιχείρηση του Δήμου Ροδίων 
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(ΔΗ.ΤΟΥΡ.ΞΕ.ΑΕ)», ως άτομα με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια της με αριθμό 200064/15.03.2007 

Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 

430 Β728.03.2007) «Προγράμματα επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελευθέρων 

Επαγγελματιών για την ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες, 

Απεξαρτημένων Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο», που προέβλεπε 

διάρκεια επιχορήγησης 36 μηνών με την υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει το άτομο μετά τη 

λήξη του 36μηνου για άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση. 

2. Συγκεκριμένα ο πρώτος προσλήφθηκε στις 12-3-2009 δυνάμει της με αριθμό 3311/16-3-2009 

απόφασης του ΟΑΕΔ, ο δεύτερος στις 12-3-2009 δυνάμει της με αριθμό 3309/16-3-2009 απόφασης 

του ΟΑΕΔ, η τρίτη στις 9-3-2009 δυνάμει της με αριθμό 3308/16-3-2009 απόφασης του ΟΑΕΔ, ο 

τέταρτος στις 9-3-2009 δυνάμει της με αριθμό 3313/16-3-2009 απόφασης του ΟΑΕΔ και ο πέμπτος 

στις 9-3-2009 δυνάμει της με αριθμό 3312/16-3-2009 απόφασης του ΟΑΕΔ. Ότι με τη με αριθμό 

797/28-11-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με τη με 

αριθμό 16445/530/9-9-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 2288/13-10-2011), οι ενάγοντες μεταφέρθηκαν στο Δήμο Ρόδου λόγω του ότι η 

παραπάνω εταιρεία λύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 269 του ν. 3463/2006 και τέθηκε υπό εκκαθάριση 

και ότι ο Δήμος Ρόδου εξακολουθούσε να τους απασχολεί μέχρι τη λήξη του παραπάνω 

προγράμματος και στη συνέχεια έπαυσε να τους απασχολεί, αν και η πρόσληψή τους έγινε για την 

κάλυψη παγίων, μονίμων, προβλέψιμων και διαρκών αναγκών της παραπάνω εταιρείας και στη 

συνέχεια του Δήμου Ρόδου. 

3. Με βάση τους ισχυρισμούς αυτούς οι παραπάνω ζητούσαν να αναγνωρισθεί ότι συνδέονται με 

το Δήμο Ρόδου με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την 

αρχική πρόσληψή του ο καθένας, να υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου να κατατάξει αυτούς σε οργανικές 

θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του και να αποδέχεται στο μέλλον τις υπηρσσίες 

τους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταβάλλοντας 

σαυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους. 

4. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 95/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου, η οποία έκαμε δεκτή αυτήν και αναγνώρισε ότι η σύμβαση που συνδέει το Δήμο Ρόδου με 

τους παραπάνω είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από 12-3-

2009 ο πρώτος και δεύτερος και από 9-3-2009 η τρίτη, τέταρτος και πέμπτος και υποχρέωσε το Δήμο 

Ρόδου να αποδέχεται στο μέλλον τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες τους υπό καθεστώς 

σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

5. Συγκεκριμένα η απόφαση αυτή δέχτηκε ότι οι παραπάνω πάσχουν από χρόνια αναπηρία 

ποσοστό 55% ο πρώτος σε ποσοστό 67% ο δεύτερος, σε ποσοστό 67% η τρίτη, σε ποσοστό 67% ο 

τέταρτος και σε ποσοστό 50% ο πέμπτος. Ότι αυτοί προσελήφθησαν αρχικά την 12-3-2009 οι 

πρώτος και δεύτερος και την 9-3-2009 η τρίτη, τέταρτος και πέμπτος με σύμβαση εργασίας μέσω 

προγράμματος ΟΑΕΔ για άτομα με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

στη Δημοτική Επιχείρηση του πρώην Δήμου Ροδίων με την επωνυμία «ΔΗ.ΤΟΥΡ.ΞΕ.ΑΕ». Ότι ο 

πρώτος και δεύτερος εργάστηκαν από 12-3-2009 έως 12-3-2010 στην παραπάνω εταιρεία του πώην 

Δήμου Ροδίων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνήψαν με αυτήν ενώ από 13-3-2010 

έως 31-5-2011 εργάστηκαν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο ετών 

και λήξεως την 11-3-2013. Ότι η τρίτη, τέταρτος και πέμπτος εργάστηκαν από 9-3-2009 έως 9-3-

2010 στην ίδια παραπάνω εταιρεία με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνήψαν με αυτήν 

ενώ από 10-3-2010 έως 31-5-2011 εργάστηκαν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής 

διάρκειας δύο ετών και λήξεως την 8-3-2013.  

6. Ότι όλοι οι παραπάνω προσελήφθησαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίες στην 

πραγματικότητα ήταν συμβάσεις αορίστου χρόνου και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους ως 

ανειδίκευτοι εργάτες. Ότι μετά το πέρας του χρόνου διάρκειας της εργασίας τους, κατά τους όρους 

των ως άνω συμβάσεων, οι συμβάσεις αυτές έληξαν αυτοδικαίως στις 12-3-2013 για τους πρώτο, 

δεύτερο και τρίτη και στις 9-3-2013 για τους υπόλοιπους. Ότι όπως προκύπτει από τη με αριθμό 

πρωτ. 2/15537/14.02.2013 απόφαση του Δήμου Ρόδου δηλώθηκε η επιθυμία του για συνέχιση του 
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εργασιακού του δεσμού με τους παραπάνω, συνέπεια, να υπαχθούν οι τελευταίοι στις ευεργετικές 

διατάξεις του. Νόμου 4186/2013 και συγκεκριμένα στο άρθρο 56 του νόμου αυτού, το οποίο 

ψηφίσθηκε στις 17-9-2013. Ότι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4186/2013 με τη εν 

λόγω διάταξη εξομοιώνονται τα ΑΜΕΑ με τα προσλαμβανόμενα εξ αρχής βάσει των διατάξεων του 

νόμου 2643/1998.  

7. Ότι κατ’ ακολουθίαν, δεν ισχύει για τις συμβάσεις αυτές η απαγόρευση της συνέχισης της 

διάρκειας τους βάση των διατάξεων των άρθρων 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος και του άρθρου 

21 του νόμου 2190/1994, αφού το νομοθετικό καθεστώς που εδράζεται στην αρχή της ανάγκης 

ειδικής προστασίας των ΑΜΕΑ δηλαδή το άρθρο 21 του Συντάγματος και ο νόμος 2643/1998, είναι 

ειδικό των ως άνω διατάξεων. Ότι επομένως, δεδομένου ότι οι παραπάνω είναι άτομα με αναπηρία, 

έχουν απασχοληθεί μέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του προαναφερθέντος νόμου με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και στη συνέχεια δυνάμει προσωρινής διαταγής 

και απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, που συνιστά δημόσια επιχείρηση κατά την παράγραφο 8 του 

άρθρου 2 του ν. 2643/1998, ενώ παράλληλα ο Δήμος Ρόδου ως εργοδότρια επιχείρηση – δήλωσε - 

κατά τα προαναφερθέντα - ότι επιθυμεί να συνεχίσει να τους απασχολεί, θεωρούνται ως προς όλες 

τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του ν. 

2643/1998. 

8. Κατά της αμέσως παραπάνω απόφασης και των παραπάνω ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 2-

10-2014 και με αριθμό κατάθεσης 109/6-10-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Εφετείο Δωδ/σου 14/3-

12-2014) έφεσή του, που απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, δικάσιμος της έφεσης 

ορίστηκε η 8-5-2015 και μετά από αναβολές η 13-1-2017, κατά την οποία και ματαιώθηκε η 

συζήτησή της.  

9. 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), και εμ αόα αναφέρονται παραπάνω, μπορεί η Οικονομική 

Επιτροπή να λάβει απόφαση για παραίτηση από την παραπάνω ασκηθείσα έφεση τόσο από το 

δικόγραφο όσο και από το δικαίωμα.   

 

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

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/11672/16-2-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 

Α΄ 241/2016) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

(Η κ. Ατσίδη απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης αυτού του θέματος) 

 

 Εγκρίνει την παραίτηση του Δήμου Ρόδου από την από 2-10-2014 και με αριθμό κατάθεσης 

109/6-10-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Εφετείο Δωδ/σου 14/3-12-2014) έφεσή του, που άσκησε 

εναντίον των: 1) Γαλιάτσου Θεοφάνη του Χρήστου, 2) Κάβουρα Μιχαήλ του Νικολάου, 3) Μίγκλη 

Σταματίας του Μιχαήλ, 4) Μπουρνέλλη Ελευθερίας του Νικολάου, 5) Σταυριανού Παναγιώτη του 

Δημητρίου και της με αριθμό 95/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και που 

απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, τόσο από το δικόγραφό της όσο και από το 

δικαίωμα, παρέχει δε την εντολή το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του 

Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την νόμιμη 

παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την παραπάνω έφεσης.  

.  
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ΘΕΜΑ 8o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                            Απόφ. Αρ. 67/2017 (Α.Δ.Α: Ω0ΥΗΩ1Ρ-ΙΗΦ)   

Λήψη απόφασης για την έγκριση ασκηθείσας έφεσης κατά της με αριθ. 114/2014 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία απορρίφθηκε ανακοπή του Δήμου κατά της με αριθμό 

307/2010 διαταγής πληρωμής που εξέδωσε η ΕΠΕ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΠΟΝΗΣ 

ΕΠΕ» το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να εκδικαστεί στις 23/2/2017. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) 

 

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

Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, ως κατωτέρω: 

 

 «Την 23-2-2017 εκδικάζεται στο ΜΠρΡ. Έφεση του Δήμου που ασκήθηκε από τον 

αποχωρήσαντα σύμβουλο κ. Θ. Φραράκη κατά της με αριθμό 114/2014 απόφασης τακτικής 

διαδικασίας του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία απορρίφθηκε ανακοπή του Δήμου κατά την με 

αριθμό 307/2010 Δ/γής πληρωμής του ίδιου Δικαστηρίου, που εξέδωσε η ΕΠΕ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΠΟΝΗΣ ΕΠΕ» για την αποτροπή της τελεσιδικίας της. 

 Επειδή δεν ανευρίσκεται φάκελος της υπόθεσης, ενόψει της εκδίκασης της και για να μην 

απορριφθεί η έφεση, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σας, με την οποία να εγκρίνεται η 

άσκηση της παραπάνω έφεσης και οι μέχρι σήμερα ενέργειες του πρώην συμβούλου κ. Θ. Φραράκη. 

 Παρακαλούμε για την απόφαση 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 οι 

μέχρι σήμερα ενέργειες του». 

 

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

 

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

 

Η  Επιτροπή 

 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την από 17/2/2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α΄ 241/2016) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

(Η κ. Ατσίδη απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης αυτού του θέματος) 

 

Εγκρίνει την άσκηση της έφεσης που ασκήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου από τον 

αποχωρήσαντα σύμβουλο κ. Θ. Φραράκη κατά της με αριθμό 114/2014 απόφασης τακτικής 

διαδικασίας του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία απορρίφθηκε ανακοπή του Δήμου κατά την 

με αριθμό 307/2010 Δ/γής πληρωμής του ίδιου Δικαστηρίου, που εξέδωσε η ΕΠΕ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΠΟΝΗΣ ΕΠΕ» για την αποτροπή της τελεσιδικίας της και οι μέχρι σήμερα 

ενέργειες του πρώην συμβούλου κ. Θ. Φραράκη. 
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Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνων που 

τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας συνεδρίασης. 

 

       

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     

 

 

 Σάββας Διακοσταματίου                                                      

     Αντιδήμαρχος                                                                                                                       

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

1. Κορωναίος Ιωάννης  

 

 

 

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

 

 

3. Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

 

4. Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

 

 

 

5. Κυριαζής Στέφανος 

 

 

 

6. Παρδαλός Στέργος 
 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Ατσίδη Ελπίδα 


