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Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 50/22-11-2017  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα  Τετάρτη  22 Νοεμβρίου 

2017 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

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

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

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

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

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ.: 2/96072/17-11-2017, 

η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 75 του ν. 3852/2010.  

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

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι  (6) 

και ονομαστικά: 

 

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

Καραγιάννη Μαρία, 5. Δράκο Στέφανο, 6.  Παλαιολόγου Μιχαήλ, 

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

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Μουτάφη Δήμο – Μιχαήλ 

(δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά 

Γεώργιο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 3. Παρασκευά Δημήτριο 

(δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Τσίκκη 

Δημήτριο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί,4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 

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

Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 5. Σπανό - Παπαγιάννη 

Αναστάσιο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ.  

Τοκούζη Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μακρή Τριανταφυλλιάς, της 

κ.Καρτάνου Παρασκευής και κ.Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής 

υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ.Καλογήρου Παρασκευής, του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία, της 

υπαλλήλου του τμήματος λογιστηρίου κ. Καρπή Νίκης, και του υπαλλήλου Προσόδων κ. Λιαμή 

Μιχαήλ, 

 

 

ΘΕΜΑ                                                               Aπόφ. Αρ. 664 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΥΘΘΩ1Ρ-3ΩΙ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα 

μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη δεκατριών κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με 

διευκρινιστική εγκύκλιο στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των 
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μελών της, να συζητηθούν μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα 

στην ημερήσια διάταξη και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις:  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση  πρακτικού επιτροπής  του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση 

οριστικού αποτελέσματος για την «Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο 

Καλλιθέας»  

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη για την «Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου»  

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του 

Δήμου Ρόδου»  

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια υλικών 

συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου»  

5. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη του κ. Γεωργίου Χατζάκη του Νικολάου, πρώην 

Προϊσταμένου Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου 

6. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

στις 07-12-2017 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της 14-10-2014 με αριθμό 

κατάθεσης 16363/15-10-2014 αγωγής του  Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρας 

Ανάπτυξης,  που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο  Αθηνών. 

7. Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού 2017 που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. 

ΙΑΛΥΣΟΥ)  

8. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, κλπ στους ΟΤΑ Α’ 

Βαθμού  

9. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2018   

10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης θέσεων 

περιπτέρων και κατακύρωση αποτελέσματος.  

11. Έγκριση δαπάνης που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ).   

12. Έγκριση για την ανατροπή υποχρέωσης - δέσμευσης  δαπάνης έργου προϋπολογισμού 2017, 

λόγω πληρωμής του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

13. Απευθείας ανάθεση για την ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος. 

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ρόδου. 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω δεκατριών κατεπειγόντων θεμάτων στην 50
η
 συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν μετά από την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα λάβει για 

αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 



 

 

1. Έγκριση  πρακτικού επιτροπής  του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση 

οριστικού αποτελέσματος για την «Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο 

Καλλιθέας»  

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη για την «Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου»  

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του 

Δήμου Ρόδου»  

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια υλικών 

συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου»  

5. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη του κ. Γεωργίου Χατζάκη του Νικολάου, πρώην 

Προϊσταμένου Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου 

6. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

στις 07-12-2017 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της 14-10-2014 με αριθμό 

κατάθεσης 16363/15-10-2014 αγωγής του  Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρας 

Ανάπτυξης,  που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο  Αθηνών. 

7. Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού 2017 που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. 

ΙΑΛΥΣΟΥ)  

8. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, κλπ στους ΟΤΑ Α’ 

Βαθμού  

9. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2018   

10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης θέσεων 

περιπτέρων και κατακύρωση αποτελέσματος.  

11. Έγκριση δαπάνης που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ).   

12. Έγκριση για την ανατροπή υποχρέωσης - δέσμευσης  δαπάνης έργου προϋπολογισμού 2017, 

λόγω πληρωμής του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

13. Απευθείας ανάθεση για την ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                Aπόφ. Αρ. Ορθή 665 / 2017 (ΑΔΑ: ΨΛΤ5Ω1Ρ-ΛΝΣ) 

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

σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας  

(Εισηγήσεις  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ 2/95904/17-11-2017 και 

2/95902/17-11-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις με αρ. πρωτ.: 2/95902/17-11-2017, 

2/95904/17-11-2017, εισηγήσεις της τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δήμου Ρόδου ως εξής:   

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1
η
  

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πίνακα  Αποφάσεων ανατροπών και διαθέσεων  υποχρέωσης  οικονομικού έτους 

2017.  

Πίνακας για αποφάσεις ανατροπών και διαθέσεων  υποχρέωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος  80/2016 . 

 

 

 



 

 

1. Πίνακας ανατροπών  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αποδοχές   20-6021.0002 

Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων 

υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού  

δικαίου αορίστου χρόνου, Μισσού – 

Σαντορινιού Σταματίας του Ελευθερίου 

ΥΕ Καθαρίστριας εσωτερικών χώρων  

        -7.500,00 

2 Έργο  30-7331.0024 
Επισκευές  και συντηρήσεις  ιστορικών 

δημοτικών κτιρίων εκτός μεσαιωνικής 

πόλης  

      -10.584,23 

3 Οδοιπορικά   00-6423 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης ειδικού Συμβούλου 

Γαμβρουδή Χρήστου  στα Χανιά  από 

21/9/2017 έως και 23/9/2017 

          -110,00 

4 Οδοιπορικά   00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης  του Δημάρχου  Φωτίου 

Χατζηδιάκου στα Χανιά από 21/9/2017 

έως και 21/9/20217  

        -617,00 

5 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του εντεταλμένου Δημοτικού 

Σύμβουλου Τρέχα Κωνσταντίνου στην 

πόλη Aliguirpa AP των Η.Π.Α.  από 

5/10/2017 έως και 9/10/2017  

     -1.485,00 

6 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημάρχου Φωτίου 

Χατζηδιάκου στο Ντίσελντορφ Γερμανίας 

από 1/9/2017 έως και 5/9/2017  

        -484,00 

7 Οδοιπορικά   00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της Αντιδημάρχου 

Τουρισμού Μαρίας Χατζηλαζάρου  στο 

Ντίσελντορφ Γερμανίας από 31/8/2017 

έως και 4/9/2017 

         -140,00 

8 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του υπαλλήλου Φακιόλη 

Βαλασίυ της Δ/νσης Τουρισμού στο 

Ντίσελντορφ Γερμανίας από 31/8/2017 

έως και 4/9/2017 

         -120,00 

 
2. Πίνακας Διαθέσεων 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αποδοχές  20-6021.0002 

Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων 

υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού  

δικαίου αορίστου χρόνου,  Μισσού - 

Σαντορινιού Σταματίας του Ελευθερίου ΥΕ 

Καθαρίστριας εσωτερικών χώρων  

      8.500,00 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία και  της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 



 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2
η
  

 
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017. 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών. 

ΣΧΕΔΙΑ:1370,1371,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1380,1381,1382. 

  Κατόπιν των ανωτέρω αιτημάτων και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016, σας 

διαβιβάζουμε τα σχετικά συμπληρωματικά 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).  

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1370 35-7135.0001 Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης  15.000,00 

2 1371 20-6021.0002 

Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων, 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου της Κουρεβέλη Ελέζας του Πιπίνου ΥΕ 

Καθαριότητας  

 3.000,00 

3 1372 61-7341.0022 
Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον 

Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου 
 98.400,00 

4 1374 30-7326.0003 
Σήμανση οδικού δικτύου κατ΄ εφαρμογή 

κανονιστικών αποφάσεων και ΚΟΚ 
 74.400,00 

5 1373 30-7323.0005 
Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως 

Ρόδου 
 54.600,00 

6 1375 30-6662.0006 
Προμήθεια υλικών για την επισκευή και μετατροπή 

σε LED αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών 
 15.000,00 

7 1376 00-6142.0024 
Αμοιβή εταιρείας για την απεντόμωση και 

μυοκτονία σε διάφορες περιοχές του Δήμου. 
 2.000,00 

8 1377 15-6673.0001 
Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές), RICOH MP 2550 
 694,40 

9 1378 10-6261.0002 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Δήμου Ρόδου  5.000,00 

10 1380 00-6126.0001 
Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των 

Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  
 10.000,00 

11 1381 00-6715.0003 
Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου) 
 15.000,00 

12 1382 00-8211.0001 
Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 

αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 
 300.000,00 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία και  της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από τις ανωτέρω εισηγήσεις, ακολούθησε άλλη μία 

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 2/97242/22-11-2017 

η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθεί 

συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του 

Δήμου Ρόδου. Η συμπληρωματική εισήγηση έχει ως εξής: 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση συμπληρωματικού  πίνακα  Αποφάσεων ανατροπών και διαθέσεων  υποχρέωσης  

οικονομικού έτους 2017.  

Πίνακας για αποφάσεις ανατροπών και διαθέσεων  υποχρέωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος  80/2016. 



 

 

1. Πίνακας ανατροπών  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Ανταλλακτικά  10-6673.0001 
Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών υλικών 

(Η/Υ, εκτυπωτές) του προϋπολογισμού 

έτους 2017 

        -200,14 

2 Παροχή  15-6142.0001 

Παροχή υπηρεσίας  υποστήριξης στην 

προετοιμασία υποβολής προτάσεων στην 

ΕΓΣΔΙΤ για την ένταξη σχολικών 

μονάδων , όλων των βαθμίδων του Δήμου 

Ρόδου στα έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ   

  -24.800,00 

3 Ασφάλιστρα  70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων    -10.000,00 

4 Έργο   70-7323.0003 Επισκευή πλακόστρωτων και 

χαλικοστρώτων  οδών Μεσαιωνικής πόλης  
  -41.999,91 

5. Προμήθεια 70-6671.0003 
Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών 

μέσων για έκτακτες ανάγκες 
-1.488,00 

 

2. Πίνακας Διαθέσεων 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Ανταλλακτικά 10-6673.0001 
Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών υλικών 

(Η/Υ, εκτυπωτές) του προϋπολογισμού 

έτους 2017 

200,14 

2 Παροχή  15-6142.0001 

Παροχή υπηρεσίας  υποστήριξης στην 

προετοιμασία υποβολής προτάσεων στην 

ΕΓΣΔΙΤ για την ένταξη σχολικών μονάδων , 

όλων των βαθμίδων του Δήμου Ρόδου στα 

έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ   

24.800,00 

3 Δικαστικά  70-8116.0001 

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

(121/2017 διαταγή πληρωμής στην εταιρεία 

BRINX  ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  

19.260,75 

4 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση  

μετακίνησης του Νομικού Συμβούλου 

Στάγκα  Εμμανουήλ για να παραστεί  στο 

Συμβούλιο Επικρατείας  στις 12-12-2017 για 

την συζήτηση  δύο αιτήσεων ακύρωσης των 

Κυριάκου Ζιώγου κλπ.  

     300,00 

5 Πάγια   70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, 

ηλεκτρολογικά, υδραυλικά πάγιας), 

Καλώδιο ηλεκτρικής παροχής ΝΥΥ 5 Χ 16 

Αντλιοστασίου  Τ.Κ. Αγ. Ισιδώρου  

     390,00 

6 Λοιπές 

προμήθειες 
10-6699.0001 

Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων  

(αναλώσιμα πολιτικών γάμων και 

εορταστικός διάκοσμος υπηρεσιών )  

     338,52 

7 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Νομικού Συμβούλου 

Δημητρίου Σαλαμαστράκη  για να παραστεί  

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών  για 

τη συζήτηση της 14-10-2014 αγωγής του 

     400,00 



 

 

Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρας 

Ανάπτυξης  που στρέφεται κατά του Δήμου 

από 6-12-2017 έως και 7-12-2017 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία και  της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/95902, 

2/95904/17-11-2017, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτ.: 2/97242/22-11-2017, 

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις ανατροπές και διαθέσεις (ψηφίσεις) πιστώσεων 

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

καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣ

Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αποδοχές   20-6021.0002 

Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων 

υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού  

δικαίου αορίστου χρόνου, Μισσού – 

Σαντορινιού Σταματίας του Ελευθερίου ΥΕ 

Καθαρίστριας εσωτερικών χώρων  

        -7.500,00 

2 Έργο  30-7331.0024 
Επισκευές  και συντηρήσεις  ιστορικών 

δημοτικών κτιρίων εκτός μεσαιωνικής 

πόλης  

      -10.584,23 

3 Οδοιπορικά   00-6423 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης ειδικού Συμβούλου Γαμβρουδή 

Χρήστου  στα Χανιά  από 21/9/2017 έως και 

23/9/2017 

          -110,00 

4 Οδοιπορικά   00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης  του Δημάρχου  Φωτίου 

Χατζηδιάκου στα Χανιά από 21/9/2017 έως 

και 21/9/20217  

-617,00 

5 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του εντεταλμένου Δημοτικού 

Σύμβουλου Τρέχα Κωνσταντίνου στην πόλη 

Aliguirpa AP των Η.Π.Α.  από 5/10/2017 

έως και 9/10/2017  

-1.485,00 

6 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημάρχου Φωτίου 

Χατζηδιάκου στο Ντίσελντορφ Γερμανίας 

από 1/9/2017 έως και 5/9/2017  

        -484,00 



 

 

7 Οδοιπορικά   00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της Αντιδημάρχου Τουρισμού 

Μαρίας Χατζηλαζάρου  στο Ντίσελντορφ 

Γερμανίας από 31/8/2017 έως και 4/9/2017 

         -140,00 

8 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του υπαλλήλου Φακιόλη 

Βαλάσιου της Δ/νσης Τουρισμού στο 

Ντίσελντορφ Γερμανίας από 31/8/2017 έως 

και 4/9/2017 

         -120,00 

9 Ανταλλακτικά  10-6673.0001 
Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών υλικών ( 

Η/Υ, εκτυπωτές) του προϋπολογισμού έτους 

2017 

        -200,14 

10 Παροχή  15-6142.0001 

Παροχή υπηρεσίας  υποστήριξης στην 

προετοιμασία υποβολής προτάσεων στην 

ΕΓΣΔΙΤ για την ένταξη σχολικών μονάδων , 

όλων των βαθμίδων του Δήμου Ρόδου στα 

έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ   

-24.800,00 

11 Ασφάλιστρα  70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  -10.000,00 

12 Έργο   70-7323.0003 Επισκευή πλακόστρωτων και 

χαλικοστρώτων  οδών Μεσαιωνικής πόλης  
-41.999,91 

13 Προμήθεια 70-6671.0003 
Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών 

μέσων για έκτακτες ανάγκες 
-1.488,00 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

 

A/A 

ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ Ή 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 Αποδοχές 20-6021.0002 

Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου αορίστου 

χρόνου,  Μισσού - Σαντορινιού Σταματίας του 

Ελευθερίου ΥΕ Καθαρίστριας εσωτερικών χώρων  

      8.500,00 

2 1370 35-7135.0001 Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης  15.000,00 

3 1371 20-6021.0002 

Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων, 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου της Κουρεβέλη Ελέζας του Πιπίνου ΥΕ 

Καθαριότητας  

 3.000,00 

4 1372 61-7341.0022 
Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον 

Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου 
 98.400,00 

5 1374 30-7326.0003 
Σήμανση οδικού δικτύου κατ΄ εφαρμογή 

κανονιστικών αποφάσεων και ΚΟΚ 
 74.400,00 

6 1373 30-7323.0005 
Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως 

Ρόδου 
 54.600,00 

7 1375 30-6662.0006 
Προμήθεια υλικών για την επισκευή και μετατροπή 

σε LED αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών 
 15.000,00 

8 1376 00-6142.0024 
Αμοιβή εταιρείας για την απεντόμωση και 

μυοκτονία σε διάφορες περιοχές του Δήμου. 
 2.000,00 

9 1377 15-6673.0001 
Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές), RICOH MP 2550 
 694,40 

10 1378 10-6261.0002 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Δήμου Ρόδου  5.000,00 

11 1380 00-6126.0001 
Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των 

Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  
 10.000,00 

12 1381 00-6715.0003 
Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου) 
 15.000,00 



 

 

13 1382 00-8211.0001 
Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 

αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 
 300.000,00 

14 Ανταλλακτικά 10-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) του προϋπολογισμού έτους 2017 
200,14 

15 Παροχή  15-6142.0001 

Παροχή υπηρεσίας  υποστήριξης στην 

προετοιμασία υποβολής προτάσεων στην ΕΓΣΔΙΤ 

για την ένταξη σχολικών μονάδων , όλων των 

βαθμίδων του Δήμου Ρόδου στα έργα που 

εκτελούνται με ΣΔΙΤ   

24.800,00 

16 Δικαστικά  70-8116.0001 
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (121/2017 

διαταγή πληρωμής στην εταιρεία BRINX  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  

19.260,75 

17 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση  μετακίνησης 

του Νομικού Συμβούλου Στάγκα  Εμμανουήλ για 

να παραστεί  στο Συμβούλιο Επικρατείας  στις 12-

12-2017 για την συζήτηση  δύο αιτήσεων 

ακύρωσης των Κυριάκου Ζιώγου κλπ.  

     300,00 

18 Πάγια   70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, 

υδραυλικά πάγιας), Καλώδιο ηλεκτρικής παροχής 

ΝΥΥ 5 Χ 16 Αντλιοστασίου  Τ.Κ. Αγ. Ισιδώρου  

     390,00 

19 
Λοιπές 

προμήθειες 
10-6699.0001 

Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων  (αναλώσιμα 

πολιτικών γάμων και εορταστικός διάκοσμος 

υπηρεσιών)  

     338,52 

20 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

του Νομικού Συμβούλου Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη  για να παραστεί  στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών  για τη συζήτηση της 14-10-

2014 αγωγής του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και 

Αειφόρας Ανάπτυξης  που στρέφεται κατά του 

Δήμου από 6-12-2017 έως και 7-12-2017 

     400,00 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o                                                          Απόφ. Αρ: 666 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΚ02Ω1Ρ-Θ7Ε) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. 

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/95113/15-11-2017 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/95113/15-11-2017 

εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου, ως παρακάτω:   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους  2017. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοίκησης 

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

κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων προς 

αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον 

προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του 

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



 

 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες 

επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για να 

εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4142.0002 και τίτλο «Κρατήσεις από καταλογισμούς, εισόδημα, διατροφή κ.τ.λ.», 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8242.0002. 

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6211.0001  και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  10.000.000 €, κατά 

500.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, 

επειδή δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους.   

2. Κ.Α 15-6631.0002 και τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το 

πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι 2017» προϋπολογισμού  δαπάνης  6.000 €, κατά 6.000 € με μεταφορά 

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

χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους.   

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-6662.0013 και τίτλο «Οικοδομικά υλικά (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 606.614,26 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα λογιστικής τακτοποίησης. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», προϋπολογισμού δαπάνης 

30.000 €, κατά 14.664,93 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Λογιστηρίου.  

2. Κ.Α 00-8242.0002 και τίτλο «Κρατήσεις απο καταλογισμό,εισόδημα,διατροφή κτλ», 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4142.0002                  

3. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 253.000 €, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (Βοήθεια στο Σπιτι)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 64.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

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

εφαρμογής περιοχής Σορωνής», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 €, κατά 88.081,54 € με μεταφορά 

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

 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 

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

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.642.033,76 €, κατά 

10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 

2. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση 

δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» προϋπολογισμού δαπάνης 36.200 €, κατά 5.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 15.000 € 

 

 

 



 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.214.000 

€, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 15.000 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  799.713,39 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 

209.360,73€ και το τελικό αποθεματικό είναι 590.352,66€ 

 

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

ΕΣΟΔΑ 228.450.224,69 

ΕΞΟΔΑ 227.859.872,03 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 590.352,66 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού κ. Κλαδογένη Ανθούλας, της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα) 

 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/97325/22-11-

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

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/95113/15-11-

2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 

2017», ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/95113/15-11-2017 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 

  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων. (ΑΔΑ Απ. Ένταξης: 7Η9Ε465ΧΙ8-77Κ) Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                           

Κ.Α. 64-7341.0001 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4131.0008 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 38.000 €, κατά 8.000 

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

Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0008 

2. Κ.Α 4142.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)», προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 €, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 

Κ.Α. 00-8242.0007. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6811.0001  και τίτλο «Εγγυήσεις ενοικίου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Δημάρχου, προκειμένου 

να καταβληθεί ως εγγύηση καλής εκτέλεσης μίσθωσης ακινήτου.  

2. Κ.Α 15-6231.0001  και τίτλο «Μίσθωμα ακινήτου για την δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για 

την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Δημάρχου.  

3. Κ.Α 35-6262.0008  και τίτλο «Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών δένδρων», προϋπολογισμού δαπάνης 

24.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου.  



 

 

4. Κ.Α 64-7341.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 

€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης 

& Μνημείων. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0001 

5. Κ.Α 70-6142.0008 και τίτλο «Εξειδικευμένος σύμβουλος υποστήριξης για την εγκατάσταση, 

διαχείριση και λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση αισθητήρων ανίχνευσης 

θέσεων και σταθμών εξυπηρέτησης οδηγών στο Δ. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, με 

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

Υποδομών.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 38.000 €, 

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

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0008                  

2. Κ.Α 00-8242.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)», προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 €, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου 

στον Κ.Α. 4142.0007                  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  799.713,39 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/95113/15-11-2017 εισήγηση, μειώνεται κατά 246.360,73€ 

και το τελικό αποθεματικό είναι 553.352,66€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ 228.463.224,69 

ΕΞΟΔΑ 227.909.872,03 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 553.352,66 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού κ. Κλαδογένη Ανθούλας, της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα) 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 70-6671.0003 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για έκτακτες 

ανάγκες» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000 €, κατά 2.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  799.713,39 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας 

υπόψη  και τις εγγραφές στις υπ΄αρ. 2/95113/15-11-2017 και 2/97325/22-11-2017 εισηγήσεις, 

μειώνεται κατά 248.360,73€ και το τελικό αποθεματικό είναι 551.352,66€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ 228.463.224,69 

ΕΞΟΔΑ 227.911.872,03 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 551.352,66 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/95113/22-11-2017 του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αριθ. πρωτ.: 2/97325/22-11-2017 του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 



 

 

 Την προφορική εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

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

οικονομικού έτους 2017, ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α.4142.0002 και τίτλο «Κρατήσεις από καταλογισμούς, εισόδημα, διατροφή κ.τ.λ.», 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8242.0002. 

 

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6211.0001  και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  10.000.000 €, 

κατά 500.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού, επειδή δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους.   

2. Κ.Α 15-6631.0002 και τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το 

πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι 2017» προϋπολογισμού  δαπάνης  6.000 €, κατά 6.000 € με μεταφορά 

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

χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους.   

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-6662.0013 και τίτλο «Οικοδομικά υλικά (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 606.614,26 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα λογιστικής τακτοποίησης. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», προϋπολογισμού 

δαπάνης 30.000 €, κατά 14.664,93 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Λογιστηρίου.  

2. Κ.Α 00-8242.0002 και τίτλο «Κρατήσεις από καταλογισμό, εισόδημα, διατροφή κτλ», 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4142.0002                  

3. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 253.000 €, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (Βοήθεια στο 

Σπιτι)», προϋπολογισμού δαπάνης 64.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

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

εφαρμογής περιοχής Σορωνής», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 €, κατά 88.081,54 € με μεταφορά 

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

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 

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

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.642.033,76 €, 

κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 



 

 

2. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – 

μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» προϋπολογισμού δαπάνης 36.200 €, 

κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 15.000 € 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.214.000 

€, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 15.000 € 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων. (ΑΔΑ Απ. Ένταξης: 7Η9Ε465ΧΙ8-77Κ) Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                           

Κ.Α. 64-7341.0001 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4131.0008 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 38.000 €, κατά 8.000 

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

Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0008 

2. Κ.Α 4142.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)», προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 €, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 

Κ.Α. 00-8242.0007. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6811.0001  και τίτλο «Εγγυήσεις ενοικίου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Δημάρχου, προκειμένου 

να καταβληθεί ως εγγύηση καλής εκτέλεσης μίσθωσης ακινήτου.  

2. Κ.Α 15-6231.0001  και τίτλο «Μίσθωμα ακινήτου για την δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, 

για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00€, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Δημάρχου.  

3. Κ.Α 35-6262.0008  και τίτλο «Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών δένδρων», προϋπολογισμού 

δαπάνης 24.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου.  

4. Κ.Α 64-7341.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 

€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης 

& Μνημείων. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0001 

5. Κ.Α 70-6142.0008 και τίτλο «Εξειδικευμένος σύμβουλος υποστήριξης για την εγκατάσταση, 

διαχείριση και λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση αισθητήρων 

ανίχνευσης θέσεων και σταθμών εξυπηρέτησης οδηγών στο Δ. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 

5.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 38.000 

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

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0008                  

2. Κ.Α 00-8242.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)», προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 €, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 



 

 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου 

στον Κ.Α. 4142.0007.               

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 70-6671.0003 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για έκτακτες 

ανάγκες» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000 €, κατά 2.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 799.713,39 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 

κατά 248.360,73 € και το τελικό αποθεματικό είναι 551.352,66 €. 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 228.463.224,69 

ΕΞΟΔΑ 227.911.872,03 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 551.352,66 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                                     Απόφ. Αρ. 667 / 2017 (6ΔΘΤΩ1Ρ-Π14) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΠΡΟΤΕΛ 

ΡΟΔΟΣ Α.Ε.» για την υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο 

Δήμο Ρόδου βάσει του Ν.4483/2017. 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του ταμείου τους 

Δήμου Ρόδου  με αριθμ. πρωτ. 2/39816/10-11-2017 ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/90075/31.10.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΣΥΠΡΟΤΕΛ ΡΟΔΟΣ ΑΕ»  

Έχοντας υπόψη: 

Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

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

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

Τα στοιχειά διακανονισμού 4297 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική υποχρέωσή 

του προς τον Δήμο Ρόδου,  κατά την προσδοκώμενη ρύθμιση, του ποσού των 75.808,93 € 

πλέον των κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΣΥΠΡΟΤΕΛ ΡΟΔΟΣ 

ΑΕ» με ΑΦΜ 099790080 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το σύνολο των  βεβαιωμένων 

ποσών κατά τον διακανονισμό, ύψους 75.808,93 €  πλέον προσαυξήσεων, σε σαράντα οκτώ (48) 

μηνιαίες δόσεις» . 
(Ακολουθεί η υπογραφή της ταμία  του Δήμου κας Κατσαρά Ανθής) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση του ταμείου του Δήμου   αριθμ. 2/93816/10-11-2017 

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

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνεται  η  υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΣΥΠΡΟΤΕΛ ΡΟΔΟΣ ΑΕ» με ΑΦΜ 

099790080  στη ρύθμιση του Ν.4483/2017, για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών κατά τον 

διακανονισμό, ύψους 75.808,93 €  πλέον προσαυξήσεων, σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις» . 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                                               Απόφ. Αρ: 668 / 2017 (ΑΔΑ:60Υ4Ω1Ρ-ΜΜΝ) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ Α.Ε..» για την υπαγωγή της σε ρύθμιση 

των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου βάσει του Ν.4483/2017. 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 

2/88590/26-10-2017) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του ταμείου τους 

Δήμου Ρόδου  με αριθμ. πρωτ. 2/39816/10-11-2017 ως εξής: 

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/913536/02.11.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΝΟΤΟΥ Α.Ε.»  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

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

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

3. Τα στοιχειά διακανονισμού 4329 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική 

υποχρέωσή του προς τον Δήμο Ρόδου,  κατά την προσδοκώμενη ρύθμιση, του ποσού των 

71.598,03 € πλέον των κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων. 

 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094038296 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το 

σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών κατά τον διακανονισμό, ύψους 71.598,03 €  πλέον προσαυξήσεων, 

σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή της ταμία  του Δήμου κας Κατσαρά Ανθής) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του ταμείου του Δήμου   αριθμ. 2/93816/10-11-2017 

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

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνεται  υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ 

Α.Ε.» με ΑΦΜ 094038296 στη ρύθμιση του  Ν.4483/2017, για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών 

κατά τον διακανονισμό, ύψους 71.598,03 €  πλέον προσαυξήσεων, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες 

δόσεις». 
 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο                                                           Απόφ.Αρ: 669 / 2017 (ΑΔΑ:7Φ68Ω1Ρ-Ζ9Η)                       

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος του δημόσιου 

συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας ενός μηχανήματος 

κλαδοφάγου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017»   

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

2/95771/17-11-2017) 
 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προμηθειών του δήμου Ρόδου  με αριθμ. πρωτ. 2/95771/17-11-2017 ως εξής: 

 

«Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη 

του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας οριστικού μειοδότη 

για την προμήθεια ενός μηχανήματος κλαδοφάγου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017.» . 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια κλαδοφάγου της Δνσης 

Περιβάλλοντος Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.35/7131.0003)» 

 

 Στη Ρόδο στις 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη συνέχιση της διενέργειας του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της «προμήθειας κλαδοφάγου Δήμου Ρόδου (κωδ. 

35/7131.0003), έτους 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000 ευρώ με φπα, ο οποίος 

καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 559/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 4861/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό 

τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 12/10/2017 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/83584/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του 

κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία 

στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

Σύμφωνα με την υπ αριθμό 654/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε σαν 

προσωρινός μειοδότης η εταιρεία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 

Με το email που στάλθηκε στις 15/11/2017 από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, 

προσκλήθηκε η εταιρεία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ  να υποβάλει μέχρι τις 25/11/2017 τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Ο προμηθευτής εγκαίρως στις 17/11/2017 προσκόμισε με courier τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά του διαγωνισμού (πιστοποιητικό επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, 

φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, κτλ) τα οποία η επιτροπή έκρινε ως νόμιμα και επαρκή. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

  

1. Να ανακηρύξει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια ενός μηχανήματος κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δνσης 

Περιβάλλοντος και να κατακυρώσει το σύνολο της προμήθειας στην εταιρεία Δ.Φ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ με αφμ: 094079008 και έδρα την οδό Λένορμαν 210, στην 

Αθήνα, τκ 10443, με τιμή 59.500 ευρώ άνευ φπα ή 73.780 ευρώ με φπα 24%. 
2. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη 

και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 



 

 

3. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του ταμείου του Δήμου   αριθμ. 2/95771/17-11-2017 

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

 Με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται 

ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

 Με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

 Με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

 Με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

 Με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: 

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

 Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

 Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

 Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου». 

 Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

 Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ002002641. 

 Την απόφαση 559/2017(6ΡΦ5Ω1Ρ-ΜΗΥ) της Οικονομικής Επιτροπής  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1 Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια ενός μηχανήματος κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος του 

Δήμου Ρόδου 

2 Κηρύσσει  οριστικό μειοδότη της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια ενός μηχανήματος κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δνσης Περιβάλλοντος  

την εταιρεία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ με ΑΦΜ: 094079008 και έδρα την 

οδό Λένορμαν 210, στην Αθήνα, τκ 10443, με τιμή 59.500 ευρώ άνευ φπα ή 73.780 

ευρώ με φπα 24%. 

3 Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

4 Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 



 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                  Απόφ. Αρ: 670 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΟΖΕΩ1Ρ-8ΔΜ) 

Λήψη απόφασης για υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά της LEIA_LEME 

Παπαστεφάνου για το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς ξένης περιουσίας (άρθρο 382 

Π.Κ.) και να ασκηθεί εναντίων της ίδιας αγωγή αποζημίωσης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αριθμ. πρωτ. 2/95136/15-

11-2017) 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/95136/15-11-2017 ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Δολιοφθορά σε κυπαρίσσι. 

Σχετικά-Συνημμένα: Το αρ. πρωτ. 2/91722/03-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου. 

 Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό και συνημμένο έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου  βεβαιώνονται τα εξής: 

(Πληροφ. Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου κ. Ηλιοπούλου Παναγιώτα , 

τηλεφ. 2241030903), Θέμα Δολιοφθορά σε κυπαρίσσι: «Στις 19/10/2017 μετά από αυτοψία που 

πραγματοποίησε η υπηρεσία σε πάρκο, στα εργατικά Καρακόνερο, διαπιστώθηκε δολιοφθορά σε 

κυπαρίσσι Αριζόνας γλαυκό, που οδήγησε στην πλήρη ξήρανσή του. Συγκεκριμένα, έχει αφαιρεθεί 

κομμάτι φλοιού από τον κορμό του δέντρου. Η κα Leila-Leme Παπαστεφάνου παραδέχθηκε ότι έχει 

κάνει η ίδια την αφαίρεση του φλοιού. Σας παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε τους χειρισμούς που 

πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους ενέργειες. Συνημμένα: 

2 φωτογραφίες του δέντρου». 

Ύστερα από τα παραπάνω γνωμοδοτούμε  προς την Οικονομική Επιτροπή κατ’ άρθρο 72 παρ. του 

Ν. 3852/2010 όπως εγκρίνει : 

α)Να υποβληθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου μηνυτήρια αναφορά κατά της 

LEIA_LEME Παπαστεφάνου για το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς ξένης περιουσίας (άρθρο 

382 Π.Κ.) και όποιο άλλο τελέστηκε . 

 β)Σύμφωνα με κοστολόγιο-έκθεση της  Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου που θα περιέχει την  

αξία που είχε το καταστραφέν κυπαρίσσι , τα ημερομίσθια και τα υλικά κοπής και μεταφοράς -

απόσυρσης του , καθώς επίσης και την  δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάσταση  του , να 

ασκηθεί εναντίον της ιδίας  αγωγή αποζημίωσης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου  (άρθρο 914 Α..Κ.  

κ.λ.π.) ως και χρηματικής ικανοποίησης 3.000 ευρώ για τη ηθική βλάβη που η πράξη της 

προκάλεσε  στον Δήμο Ρόδου». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας αριθμ. 2/95136/15-11-2017 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Και εγκρίνει: 

Α) την υποβολή  ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου μηνυτήρια αναφορά κατά της 

LEIA_LEME Παπαστεφάνου για το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς ξένης περιουσίας (άρθρο 382 

Π.Κ.) και όποιο άλλο τελέστηκε. 

 

Β) την άσκηση εναντίον της ιδίας  αγωγή αποζημίωσης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου  (άρθρο 914 Α..Κ.  

κ.λ.π.) ως και χρηματικής ικανοποίησης 3.000 ευρώ για τη ηθική βλάβη που η πράξη της προκάλεσε  

στον Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με κοστολόγιο-έκθεση της  Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου που  

περιέχει την  αξία που είχε το καταστραφέν κυπαρίσσι , τα ημερομίσθια και τα υλικά κοπής και 

μεταφοράς -απόσυρσης του,  καθώς επίσης και την  δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάσταση  

του. 



 

 

 

ΘΕΜΑ 7o                                          Απόφ. Αρ. 671 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΘΝ1Ω1Ρ-ΥΛ4) 

Λήψη  απόφαση για την παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας  στο Δ! Τμήμα στις 12/12/2017 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη 

συζήτηση δύο αιτήσεων ακύρωσης των Κυριάκου Ζιώγου και επίσης ανάληψη της 

σχετικής δαπάνης 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αριθμ. πρωτ. 2/95781/17-11-

2017) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/95781/17-11-2017 ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Περοχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στο Δ! Τμήμα στις 

12/12/2017 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση δύο αιτήσεων ακύρωσης των 

Κυριάκου Ζιώγου κλπ, και επίσης ανάληψη της σχετικής δαπάνης.   

1. Την 12-12-2017 εκδικάζονται από αναβολή της 19-9-92017 στο Δ’ Τμήμα (Πενταμελής Α) του ΣτΕ: 

α. Η από 11-11-2016 (με αρ. καταθ. 4168/2016) αίτηση ακύρωσης των:  1) Κυριάκου Ζιώγου του 

Κωνσταντίνου, κατοίκου Ρόδου, (ΑΦΜ. 037370774),   2) Σπυρίδωνα Διβάνη του Κων/νου, κατοίκου 

Ρόδου, (ΑΦΜ. 065497463),  3) Νικολάου Κατσαρά του Λοίζου, κατοίκου Ρόδου, (ΑΦΜ. 

018524878),   4) Της εδρεύουσας στην Ρόδο Ο.Ε. με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ» (ΑΦΜ ΔΟΥ Ρόδου 09177431), και, 5) Της εδρεύουσας στην Ρόδο Ο.Ε. με την επωνυμία 

«Μπόσμου Αννα και Σια ΟΕ» (ΑΦΜ ΔΟΥ Ρόδου 082802160),  κατά του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ακύρωση : i. Της σιωπηρής απόρριψης 

της με αριθμ. πρωτ. 64/5-8-2016 προσφυγής τους κατά της με αριθμ. 47740/5-7-2016 απορριπτικής 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου από την Επιτροπή 

του άρθρ. 152 του Ν.3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, ii. Της αριθμ. πρωτ. 

47740/5-7-2016 απορριπτικής αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Νοτίου Αιγαίου της από 6-5-2016 με αριθμ. καταθ. 32412/6-5-2016 ειδικής Διοικητικής Προσφυγής 

τους κατά της υπ' αριθμ. 262/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, περί 

εκδόσεως, σε βάρος τους, Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής, και κάθε άλλης προγενέστερης η 

μεταγενέστερης συναφούς πράξης η παράλειψης της Διοίκησης, και,  

β.  Η από 11-11-2016 (με αρ. καταθ. 4164/2016) αίτηση ακύρωσης των: 1) Κυριάκου Ζιώγου του 

Κωνσταντίνου, κατοίκου Ρόδου, (ΑΦΜ. 037370774), και, 2) Σπυρίδωνα Διβάνη του Κων/νου, 

κατοίκου Ρόδου, (ΑΦΜ. 065497463), κατά του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ακύρωση : i. Της σιωπηρής απόρριψης της με αριθμ. πρωτ. 

42/31-5-2016 προσφυγής τους κατά της με αριθμ. 32129/5-5-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, από την Επιτροπή του άρθρ. 152 του Ν.3463/2006 της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, ii. Της υπ' αριθμ. 03/25-8-2016 διαπιστωτικής πράξης 

της Επιτροπής του άρθρ. 152 του Ν.3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, περί 

σιωπηρής απόρριψης της με αριθμ.42/31-5-2016 προσφυγής τους κατά της με αριθμ.32129/5-5-2016 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, iii. Της με αριθμ. 

32129/5-5-2016 απορριπτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου 

Αιγαίου, της από 3-3-2016 με αριθμ. πρωτ. 16289/8-3-2016 ειδικής διοικητικής προσφυγής μας 

Ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου για την ακύρωση της 

υπ'αριθμ. 383/2015 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, και κάθε 

άλλης συναφούς πράξης η παράλειψης της Διοίκησης.  

2. Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ελήφθη η 

με αριθμό 475/2017 απόφασή σας αλλά θα πρέπει να ληφθεί νέα απόφαση από την Επιτροπή σας 

για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να μεταβώ στην Αθήνα στις 12-12-2017 για να παραστώ στο 

Συμβούλιο Επικρατείας κατά τη δικάσιμο των παραπάνω αιτήσεων, αλλά και να αναληφθεί η 

σχετική δαπάνη ποσού 300 ευρώ από το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου» . 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ) 

 

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

 



 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας αριθμ. 2/95781/17-11-2017 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εξουσιοδοτεί το νομικό σύμβουλο του Δήμου μας, με πάγια εντολή, κ. Στάγκα Εμμανουήλ,  να 

παραστεί στο Συμβούλιο Επικρατείας στις στην Αθήνα στις 12-12-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να 

υποβάλει υπομνήματα και γενικά να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τις αιτήσεις ακύρωσης  

που   αναφέρονται αναλυτικά  στην εισήγηση του θέματος. 

 

Β) Δίδεται η άδεια να   μεταβεί  στην Αθήνα στις 12/12/2017 για να παραστεί στο Συμβούλιο 

Επικρατείας κατά τη δικάσιμο των παραπάνω αιτήσεων, και  εγκρίνεται η ανάληψη υποχρεώσεως 

στον Κ.Α. 10-6422.0001 με το ποσό των 300 ευρώ για την πραγματοποίηση του ταξιδιου. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                         Απόφ. Αρ: 672 / 2017 (ΑΔΑ:7ΞΨΧΩ1Ρ-1ΗΘ) 

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράστασης σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου  

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αριθμ. πρωτ. 2/95783/17-11-

2017) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/95783/17-11-2017 ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση παράστασης σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Ειρ. Ρόδου. 

Στο Ειρηνοδικείο Ρόδου ασκήθηκε η με αρ. καταθ. 178/2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  της 

Στυλιανής συζ. Γεωργίου Παπαγιώργη κατά της Παρασκευής συζ. Λάζαρου Κασέκα, αφορούσα 

διαφορά μεταξύ των Κ.Μ. 151 και 125 οικ. Μαριτσών, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Δήμο και η 

οποία εκδικάστηκε την 15-11-2017, κατά την οποία παρέστη ο Δήμος και δήλωσε ότι στηρίζει την 

νομιμότητα όπως προκύπτει από την 110/28.03.2017 απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Ρόδου, μετά από 

ενημέρωση από την Υ.Δομ. του Δήμου, αλλά για την νομιμοποίησή μας απαιτείται η έγκριση της 

επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 § 1 εδ. ιγ  του νόμου  Ν. 3852/2010, παρακαλούμε για την 

απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υψόψιν η γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010), ότι εγκρίνεται η άσκηση της παραπάνω 

παράστασης και οι μέχρι σήμερα ενέργειές μας» . 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας αριθμ. 2/95783/17-11-2017 

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

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνεται η άσκηση της παράστασης του δήμου Ρόδου, δια του νομικού μας συμβούλου κου 

Στάγκα Εμμανουήλ, στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  της Στυλιανής συζ. Γεωργίου Παπαγιώργη 

κατά της Παρασκευής συζ. Λάζαρου Κασέκα, αφορούσα διαφορά μεταξύ των Κ.Μ. 151 και 125 οικ. 

Μαριτσών, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Δήμο και η οποία εκδικάστηκε την 15-11-2017, κατά την 

οποία παρέστη ο Δήμος και δήλωσε ότι στηρίζει την νομιμότητα όπως προκύπτει από την 

110/28.03.2017 απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Ρόδου, μετά από ενημέρωση από την Υ.Δομ. του Δήμου 

καθώς και οι μέχρι σήμερα ενέργειες της νομικής μας υπηρεσίας.  

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 9o                                       Απόφ. Αρ  673 / 2017 (ΑΔΑ: Ψ51ΩΩ1Ρ-ΔΞ3)  

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/94453/13-11-2017) 

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

Έργων & Υποδομών, με πρωτ.: 16/94453/13-11-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το από 13-11-

2017 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ» 

 Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο 

προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά : 45% 

Τεχνικά έργα : 46% 

Ασφαλτικά : 41% 

 

και ποσό προσφοράς 21.787,67 €  ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη 

απολογιστικών, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 45,223%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Άθροισμα Εργασιών (Σσ/Σπ) 16.055,76 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 2.890,04 

Δαπάνη έργου (ΣΣ/ΣΔΕ) 18.945,80 

Απρόβλεπτα 15% 2.841,87 

Σύνολο Σ1/Π1 21.787,67 

Αναθεώρηση 299,86 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 22.087,53 

ΦΠΑ 24% 5.301,01 

Σύνολο Δαπάνης Εργολαβίας 27.388,54 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στην προσωρινή μειοδότρια εταιρία «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν. 4412/2016. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «προσφορά με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης» (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α’/2016) που θα αναδείξει ανάδοχο ο οποίος 

θα εκτελέσει το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ», 

προϋπολογισμού 50.000,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 

 

  Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τετάρτη 8 του 

μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΑΔΑΜ: 

17PROC002118687 Διακήρυξη) οι παρακάτω: 

1) Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, τακτικό μέλος ως πρόεδρος.  



 

 

2) Γερακίος Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, 

3) Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, αναπληρώνοντας λόγω απουσίας (άδεια) το τακτικό 

μέλος  Πατατούκου Μαρία. 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 610/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 581/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 

Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ», προϋπολογισμού 50.000,00€ (με 

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως 

εξής:  

   Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την Πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 

παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

 

  

α/α Επωνυμία 

Στοιχεία 

ταυτότητας 

εκπροσώπου 
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1 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΙ930550 

2 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΜΑΚΡΗΣ 

ΑΑ802498 

3 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΑΕ949614 

4 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΟΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΖ945813 

5 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Σ 

889116 

6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΖ947217 

 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται η επωνυμία του καθενός 

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον 

οποίο περιέχονται φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος -κλειστός φάκελος 

Οικονομικής Προσφοράς.  

 Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η Πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, 

κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, 

κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

  Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης, η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 

 



 

 

  

α/α Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 
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 7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε 16_91921/6-11-2017 

8 

  

16/92844/8-11-17 9:07 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

  

9 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 16/92858/8-11-17 9:25 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν 

καταχωρήθηκαν σε κατάσταση κατά σειρά κατάθεσής τους, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι 

του παρόντος πρακτικού, ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των προσώπων που προσκόμισαν την 

προσφορά. 

Η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και 

τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής 

προσφοράς.  

Στη συγκεκριμένη φάση η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά Νο 7 κατατέθηκε με την 

επωνυμία ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. ενώ με την απ  16/91451/3-11-2017 αίτηση της εταιρείας ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

προς τη διεύθυνση Τεχν. Έργων και υποδομών γνωστοποιήθηκε η μετατροπή της εταιρείας από 

ετερόρρυθμη σε ομόρρυθμη. Κατά συνέπεια η εταιρεία  ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. έχει πάψει να υφίσταται. 

Για τον παραπάνω λόγο η επιτροπή απέρριψε την προσφορά  ως μη έγκυρη. 

Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών των έγκυρων συμμετοχών σύμφωνα με την 

σειρά προσέλευσης, τοποθετήθηκε ο αύξων αριθμός επίδοσης στα περιεχόμενα δικαιολογητικά και 

μονογράφηκαν ανά φύλλο.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού έθεσε 

τον αύξοντα αριθμό επίδοσης της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονοέγραψε 

κάθε σελίδα και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία ποσοστών έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο. Τα 

στοιχεία αυτά καταχωρήθηκαν στην κατάσταση του παραρτήματος Ι.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη 

αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών 

σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος 

ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Δεν αποκλείστηκε κανένας υποψήφιος σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού. 

Μετά τα παραπάνω, όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. 

Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε 

διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής (15.2 

της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Ο έλεγχος του ΤΕΥΔ συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και πληρότητα 

υπογραφών. Από τον έλεγχο συμπληρώνεται στην κατάσταση του παραρτήματος Ι, για κάθε 

διαγωνιζόμενο, ο αριθμός ΜΕΕΠ με την απαιτούμενη κατηγορία και τάξη, καθώς και τα στοιχεία της 

προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (ίδρυμα έκδοσης, ημερομηνία έκδοσης και 

διάρκειας ισχύος και το ποσό εγγύησης).  

Όσον αφορά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, με το υπ’ αρ. 16/93009/8-11-

2017  έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΤΜΕΔΕ Ρόδου και με 

τα υπ’αρ. 1474 και 1475 ηλεκτρονικά αιτήματα προς την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΜΕΔΕ, ο 

έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων. 



 

 

Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 10/11/2017 (το υπ’ αρ. 

641/08-11-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου ( και ως εισερχόμενο έγγραφο του Δήμου Ρόδου με 

αρ.πρωτ.16/93902/10-11-2017) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 

Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ τμήματος μητρώου πιστούχων  χορήγησης ΕΕ και εκκαθαρίσεως 

οφειλών πρόσθετων Ασαφλειών μας γνωστοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Με τα αριθμό 

πρωτοκόλλου 511/10-11-17 και 513/10-11-17 έγγραφά τους (και ως εισερχόμενα έγγραφα του Δήμου 

Ρόδου με αρ.πρωτ.16/94160/13-011-2017 και 16/94161/13-011-2017) βεβαιώνεται η γνησιότητα των 

εγγυητικών επιστολών e-3305  και  e-3284. 

Στη φάση αυτή δεν αποκλείεται καμία προσφορά. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η 

προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

 

 Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά : 45% 

Τεχνικά έργα : 46% 

Ασφαλτικά : 41% 

και ποσό προσφοράς 27.388,54 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 45,223%. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού)



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ 

  

α/

α 
Επωνυμία 

Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Πτυχίο Εγγυητική συμμετοχής Προσφορά 

Σειρά 

κατάτα

ξης 
Αριθμός 

ΜΕΕΠ 

Κατηγορία: 

ΟΔΟΤάξη:  

Α1 και άνω  

806,45 €, μέχρι 08/6/2018 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 
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 1 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ930550 
30291 1η 

61563/30-10-17 43,000% 35,000% 43,000% 

3 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
36,998% 

807,00 € 

2 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΑΑ802498 
19043 2η 

61549/24-10-17 35,000% 32,000% 35,000% 

6 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
32,749% 

807,00 € 

3 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕ949614 
28090 1η 

61557/31-10-17 45,000% 46,000% 41,000% 

1 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
45,223% 

807,00 € 

4 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΖ945813 
25975 Α2 

61591/6-11-17 23,000% 23,000% 23,000% 

8 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
23,000% 

807,00 € 

5 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Σ 

889116 

24016 1η 

3284/3-11-17 39,000% 32,000% 35,000% 

5 e-ΤΜΕΔΕ 
33,221% 

806,45 € 

6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΖ947217 

28786 1η 

61558/3-11-17 37,000% 35,000% 36,000% 

4 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
35,368% 

807,00 € 
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7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε 16_91921/6-11-2017 - - 

- - - - άκυρη 

συμμετοχ

ή 

- 
- 

- 

8 

  

16/92844/8-11-17 9:07 18651 2η 

61578/2-11-17 37,000% 37,000% 37,000% 

2 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
37,000% 

  807,00 € 

9 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 16/92858/8-11-17 9:25 18780 2η 

3305/3-11-17 34,000% 32,000% 32,000% 

7 e -ΤΜΕΔΕ 
32,236% 

807,00 € 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

 

α/α Επωνυμία 

Ποσό 

Προσφοράς 

(Με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και 

ΦΠΑ) 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

α/α 

Ποσοστού 

Έκπτωσης 

Έλεγχος 

Ομαλότητας 

1 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31.500,98 36,998% 3 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  33.625,38 32,749% 6 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 27.388,54 45,223% 1 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38.500,00 23,000% 8 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

5 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
33.389,53 33,221% 5 

ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.316,16 35,368% 4 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

8 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 31.500,01 37,000% 2 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

9 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 33.882,08 32,236% 7 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

α/α 

Ποσοστού 

Έκπτωσης 

α/α Επωνυμία 

Ποσό 

Προσφοράς 

(Με 

απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση 

και ΦΠΑ) 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

Έλεγχος 

Ομαλότητας 

1 3 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 27.388,54 45,223% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 8 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 31.500,01 37,000% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 1 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31.500,98 36,998% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4 6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.316,16 35,368% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

5 5 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 33.389,53 33,221% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

6 2 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  33.625,38 32,749% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

7 9 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 33.882,08 32,236% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

8 4 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30.545,84 23,000% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 



   

 28 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 16/94453/13-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών μέσω της 

οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. 

ΣΕΦΕΡΗ»,  

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

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 581/2017 (Α.Δ.Α.: Ω4ΚΧΩ1Ρ-ΙΥ1 )απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ»   

 Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική 

επιχείρηση «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά : 45% 

Τεχνικά έργα : 46% 

Ασφαλτικά : 41% 

και ποσό προσφοράς 27.388,54 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 45,223%. 

 

ΘΕΜΑ 10o               Απόφ. Αρ  ορθή Επανάληψη 674 / 2017 (ΑΔΑ:6ΞΣΩΩ1Ρ-Ο5Σ) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/95079/15-11-2017) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

έργων και υποδομών με αριθμ. πρωτ. 95079/15-11-2017 ως εξής: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ » 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι 

προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΣΤΡΩΣΕΙΣ 

: 

: 

38,00% 

33,00% 

και ποσό προσφοράς 27.011,81 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 33,010%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 19.905,53 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.583,00 

Σύνολο Ι : 23.488,53 

Απρόβλεπτα 15% : 3.523,28 

Αναθεώρηση : 0,00 

Σύνολο ΙΙ : 27.011,81 
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Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016». 

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

         Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα « προσφορά με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης » ( Ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», Προϋπ: 40.322,24 €(Πλεον 

Φ.Π.Α 24%) 

       Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 06 του 

μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/86367/19-10-

2017, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Κυριακούλη Ειρήνη , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος ως 

πρόεδρος 

2) Σφυρίου Μιχαήλ , Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Σαρακίνης Κοσμάς , Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 608/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου 

οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 589/ 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. 

Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», Προϋπ.: 40.322,24 € (πλέον Φ.Π.Α) και προβήκαμε στη 

διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

  Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την Πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 

παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

  

α/α Επωνυμία 

Στοιχεία 

ταυτότητας 

εκπροσώπου 
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1 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΜ 941992 

2       ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕ 949614 

3 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ         Σ 389116 

   

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται η επωνυμία του καθενός 

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον 

οποίο περιέχονται φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος -κλειστός φάκελος 

Οικονομικής Προσφοράς.  

 Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η Πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, 

κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, 

κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. 
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  Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης, η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

  

α/α Επωνυμία 

Στοιχεία 

ταυτότητας 

εκπροσώπου 
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4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε 

16/91913/6-11-

2017 

5 

  

16/91997/6-11-

2017 

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

  

6 ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  
16/91980/6-11-

2017 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν 

καταχωρήθηκαν σε κατάσταση κατά σειρά κατάθεσής τους, η οποία επισυνάπτεται στο Πίνακα 

έλεγχου των δικαιολογητικών του παρόντος πρακτικού, ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των 

προσώπων που προσκόμισαν την προσφορά. 

Η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε 

τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς.  

Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών των έγκυρων συμμετοχών σύμφωνα με την σειρά 

προσέλευσης, τοποθετήθηκε ο αύξων αριθμός επίδοσης στα περιεχόμενα δικαιολογητικά και 

μονογράφηκαν ανά φύλλο.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού έθεσε 

τον αύξοντα αριθμό επίδοσης της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονοέγραψε 

κάθε σελίδα και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία ποσοστών έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο. Τα 

στοιχεία αυτά καταχωρήθηκαν στο πίνακα έλεγχου των δικαιολογητικών .  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη 

αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών 

σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος 

ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.  

  Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά Νο 4 που κατατέθηκε με την επωνυμία ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. ενώ 

με την απ  16/91451/3-11-2017 αίτηση της εταιρείας ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. προς τη Διεύθυνση Τεχν. Έργων 

και Υποδομών ,όπως μας ενημέρωσε αυτή την ώρα η υπηρεσία, γνωστοποιήθηκε η μετατροπή της 

εταιρείας από ετερόρρυθμη σε ομόρρυθμη. Κατά συνέπεια η εταιρεία  ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. έχει πάψει να 

υφίσταται. 

 Για τον παραπάνω λόγο η επιτροπή απέρριψε την προσφορά της Τσακιρης Ε.Ε. ως μη έγκυρη. 

Μετά τα παραπάνω,  οι αποδεκτές   οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά μειοδοσίας 

σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Παράρτημα Ι). 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. 

Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε 

διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής (15.2 

της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Ο έλεγχος του ΤΕΥΔ συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και πληρότητα υπογραφών. 

Από τον έλεγχο συμπληρώνεται στην κατάσταση του Πίνακα ελέγχου των δικαιολογητικών, για κάθε 
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διαγωνιζόμενο, ο αριθμός ΜΕΕΠ με την απαιτούμενη κατηγορία και τάξη, καθώς και τα στοιχεία της 

προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (ίδρυμα έκδοσης, ημερομηνία έκδοσης και 

διάρκειας ισχύος και το ποσό εγγύησης).  

Με το υπ΄ αριθμό 16/92094/06-11-2017 έγγραφο της πρόεδρου της επιτροπής ζητήθηκε από το 

αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των 

συμμετεχόντων.  

     Με το  459/2017-e ηλεκτρονικό αίτημα της πρόεδρου της επιτροπής ζητήθηκε ο έλεγχος της e- 3101 

εγγυητικής. 

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις  09 -11-2017 με αρ. πρωτ. 

16/93327 /09-11-2017 (το υπ’ αρ. 632/06-11-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνουν 

την γνησιότητα των εγγυητικών. 

 Η απάντηση για την e-3101 μας γνωστοποιήθηκε ηλεκτρονικά  στις 07-11-2017 και πήρε  αρ. Πρωτ. 

16/93242/9-11-2017  όπου και μας γνωστοποιήθηκε η εγκυρότητα αυτής, οπότε σήμερα 09/11/2017 η 

επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της. 

     Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά 

της εργοληπτικής επιχείρησης «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ  : 38% 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΣΤΡΩΣΕΙΣ  : 33% 

και ποσό προσφοράς 27.011,81 € για εργασίες, και ΓΕ & ΟΕ,  απρόβλεπτα & αναθεώρηση , ήτοι μέση 

έκπτωση 33.010%. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

Α/

Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

& 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
27.011,81 33,010% 

2 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.  29.842,55 25,990% 

3 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 30.239,22 25,006% 

4 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 31.855,38 20,998% 

5 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  32.257,79 20,00% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών   αριθμ. 95079/15-11-2017 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

πόλεως Ρόδου»   

 

Β) Ανακηρύσσει  προσωρινό μειοδότη την  εταιρία «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης:  
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Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΣΤΡΩΣΕΙΣ 

: 

: 

38,00% 

33,00% 

και ποσό προσφοράς 27.011,81 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 33,010%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 19.905,53 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.583,00 

Σύνολο Ι : 23.488,53 

Απρόβλεπτα 15% : 3.523,28 

Αναθεώρηση : 0,00 

Σύνολο ΙΙ : 27.011,81 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o                                           Απόφ. Αρ: 675 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΗΝΙΩ1Ρ-ΤΕΣ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού (ανασυνταχθέν) για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/95366/17-11-2017 ορθή επανάληψη) 

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

Έργων & Υποδομών, με πρωτ.: 16/95366/17-11-2017 σε ορθή επανάληψη, δια της οποίας 

κοινοποιείται το από 17-11-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού (ανασυνταχθέν) για το έργο « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ» 

Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού (ανασυνταχθέν)  του έργου« 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού (ανασυνταχθέν)  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η 

κατακύρωση της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ» 

1) στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 

46,266%. 

 Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Ανασυνταχθέν) 

 

  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.), σήμερα 

Τετάρτη 15 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, τακτικό μέλος ως πρόεδρος αναπληρώνοντας λόγω απουσίας 

(άδεια) την κα Κεφάλα Βασιλείας.  

2) Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, τακτικό μέλος, 

3) Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος (1
ο
 αναπληρωματικό μέλος). 

 αποτελούντες την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ », σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 88/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 



   

 33 

Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.: 117/24-3-2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, για την ολοκλήρωση 

του ελέγχου των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

  Με την υπ’ αριθμό 335/12-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  

Πρακτικό του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική 

επιχείρηση: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

  Με την υπ΄αρ.: 570/04-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακλήθηκε η υπ΄αρ.: 

449/25-07-2017 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, περί έγκρισης του 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού 

του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ» και κατακύρωσης οριστικού μειοδότη της εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε» και επιπλέον εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει 

τον αμέσως επόμενο προσωρινό μειοδότη που αναδείχθηκε η Εταιρεία: «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 32.240,28 € προ ΦΠΑ και μέση έκπτωση 46,266%. 

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.) με το υπ΄ αρ.: 16/85019/17-10-2017 

έγγραφό της κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ.: 16/89747/30-10-

2017 έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Βεβαίωση ΜΕΕΠ «Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ 

Ε.Ε.» 

23.4,23.5,23.6,23.9 

2 Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και οι τροποποιήσεις αυτού 23.8 

3 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού 

23.8 

4 Ποινικό Μητρώο διαχειριστή της εταιρείας (Σταμάτης Λινάρδος) 23.3α 

5 Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης της 

εταιρείας 

23.3γ 

6 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

7 Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ Σταμάτης Λινάρδος (βασική 

στελέχωση της εταιρείας) 

23.3β 

8 Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ Σταμάτης Λινάρδος 23.3β 

9 Βεβαίωση  ΤΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ της εταιρείας περί μη μισθωτών 23.3β 

10 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) Καρτελιά Νικόλαου 23.3β 

11 Βεβαίωση Ε.Ε.Τ.Ε.Μ περί επαγγελματικού πειθαρχικού παραπτώματος 

Καρτελιά Νικόλαου 

23.3 

12 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για εξαρτημένη εργασία 

Λυριστή Παρασκευή 

23.3β 

13 Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας για συμμετοχή σε δημοπρασία 23.3β 

14 Φορολογική Ενημερότητα κ/ξίας Γ. Εγγλεζάκης-Θ. Λιάτος Ο.Ε.-

Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. για συμμετοχή σε δημοπρασία 

23.3β 

15 Ασφαλιστική ενημερότητα εταιρείας για συμμετοχή σε δημοπρασία 23.3β 

16 Ασφαλιστική ενημερότητα υπό εκτέλεση έργου της εταιρείας με τίτλο 

«Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Λιμένα Ακαντιάς» 

23.3β 

17 Ασφαλιστική ενημερότητα υπό εκτέλεση έργου της εταιρείας με τίτλο 

«Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών Μονάδων Δήμου και ΔΔ» 

23.3β 

18 Ασφαλιστική ενημερότητα υπό εκτέλεση έργου της εταιρείας με τίτλο 

«Αποκατάσταση Χώρου στην Περιοχή Λουκά Ρουκουνάκι» 

 

23.3β 

19 Ασφαλιστική ενημερότητα υπό εκτέλεση έργου της εταιρείας με τίτλο 

«Ανακαίνιση χώρων υγιεινής επισκεπτών στο ισόγειο του παλατιού του 

μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο» 

23.3β 

20 Ασφαλιστική Ενημερότητα κ/ξίας Γ. Εγγλεζάκης-Θ. Λιάτος Ο.Ε.-

Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. για συμμετοχή σε δημοπρασία 

23.3β 

21 Ασφαλιστική ενημερότητα υπό εκτέλεση έργου της κ/ξίας Γ. 

Εγγλεζάκης-Θ. Λιάτος Ο.Ε.-Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. με τίτλο 

«Αποκατάσταση Βλαβών από Θεομηνίες Πλημμύρες -Αναβάθμιση 

Αστικού Περιβάλλοντος Σήμανση για την Οδική Ασφάλεια και 

Συναφείς Παρεμβάσεις  που θα απαιτηθούν στο Δήμο Σιθωνίας» 

23.3β 
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22 Βεβαίωση της εταιρείας για συμμετοχή σε δημοπρασία ΣΑΤΕ 23.3 

23 Βεβαίωση μη πειθαρχικού Παραπτώματος ΣΑΤΕ. 23.3 

24 Βεβαίωση ΤΕΕ της εταιρείας 23.3 

25 Βεβαίωση ΤΕΕ Σταμάτης Λινάρδος 23.3 

26 Βεβαίωση ΤΕΕ περί μη επαγγελματικών παραπτωμάτων Σταμάτης 

Λινάρδος 

23.3ε 

27 Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το ανεκτέλεστο όριο έργων 23.5 

28 Πίνακας ανεκτέλεστων έργων 23.5 

29 Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με το ανεκτέλεστου υπολοίπου 

του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Λιμένα 

Ακαντιάς» 

23.5 

30 Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με το ανεκτέλεστου υπολοίπου 

του έργου με τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών Μονάδων Δήμου 

και ΔΔ» 

23.5 

31 Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με το ανεκτέλεστου υπολοίπου 

του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Χώρου στην Περιοχή Λουκά 

Ρουκουνάκι» 

23.5 

32 Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με το ανεκτέλεστου υπολοίπου 

του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Βλαβών από Θεομηνίες Πλημμύρες 

-Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος Σήμανση για την Οδική 

Ασφάλεια και Συναφείς Παρεμβάσεις  που θα απαιτηθούν στο Δήμο 

Σιθωνίας» 

23.5 

33 Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με το ανεκτέλεστου υπολοίπου 

του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση χώρων υγιεινής επισκεπτών στο ισόγειο 

του παλατιού του μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο» 

23.5 

34 Βεβαίωση περαίωσης αρμόδιας υπηρεσίας για το έργο με τίτλο 

«Κατασκευή Πεζοδρομίου Άφωτη –Τηλέγραφος» 

 

35 Βεβαίωση περαίωσης αρμόδιας υπηρεσίας για το έργο με τίτλο 

«Επισκευή-Συντήρηση Παιδικού Σταθμού Μ. Καβαρινού» 

 

36 Βεβαίωση περαίωσης αρμόδιας υπηρεσίας για το έργο με τίτλο 

«Επισκευή Γραφείων Τουρισμού» 

 

37 Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το άρθρο 22
 
Α9 της διακήρυξης για την 

μη έκδοση σε βάρος της εταιρείας απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με 

το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 

22.Α.9 

   

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το 

χρόνο κατάθεσης τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
  Πρακτικό (ανασυνταχθέν), διαβιβάζει τον φάκελο των 

παραπάνω δικαιολογητικών (αντίγραφα) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται  την 

κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 16/95366/17-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (ορθή 

επανάληψη) μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ»,  

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

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 117/2017 (Α.Δ.Α.: 6Ι12Ω1Ρ-2Χ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 335/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΦΡΘΩ1Ρ-Ρ6Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού, 
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 Την με αριθ. 449/2017 (Α.Δ.Α.: Ψ66ΩΩ1Ρ-Γ4Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 2
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 570/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΟΞΧΩ1Ρ-ΧΗ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία ανακλήθηκε η απόφαση 449/2017 της Ο.Ε.  όσον αφορά το 2
ο
 πρακτικό του 

διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το ανασυνταχθέν 2

ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του 

έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ».  

Β)  Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση 

«ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 32.240,28 € προ ΦΠΑ και με μέση 

έκπτωση 46,266%. 

Γ)   Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 12o                                                             Απόφ. Αρ: 676 / 2017 (ΑΔΑ: 667ΓΩ1Ρ-ΙΗ5)                                           

Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού (ανασυνταχθέν) για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/95900/17-11-2017) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών 

έργων και υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 1695900/17-11-2017 ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού (ανασυνταχθέν) για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ». 

Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό (ανασυνταχθέν) του Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», 

σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού (ανασυνταχθέντος) της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η 

κατακύρωση της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» στην εργοληπτική 

επιχείρηση: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ  Ε.Ε.» 

2) Να εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης». 
 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανασυνταχθέν) 

 

  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.), σήμερα 

Πέμπτη 16 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος  

2) Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

3) Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος 

αποτελούντες την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», 
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σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 57/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι 

όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.: 123/24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, για την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

 Με την υπ’ αριθμό 261/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό 

του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση: 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 Με την υπ΄ αριθμό απόφαση 400/2017 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2
ο
 Πρακτικό 

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

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», σύμφωνα με το οποίο κατακυρώθηκε προσωρινά το αποτέλεσμα του εν θέματι έργου 

στην εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». με μέση τεκμαρτή έκπτωση 64,00% 

 Με την υπ΄ αριθμόν 569/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακλήθηκε η υπ΄ αριθμό 

απόφαση 400/2017 της Οικονομικής Επιτροπής και επιπλέον εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως επόμενο προσωρινό μειοδότη την  εταιρεία 

«ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,60% 

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.) με το υπ΄ αρ.: 16/85023/10-10-2017 

έγγραφό της κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ.: 16/88275/25-10-

2017 έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

 

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Ποινικό Μητρώο Γιώτη Μαρία 23.3α 

2 Ποινικό Μητρώο Τσακίρης Σάββας 

3 Ποινικό Μητρώο Τσακίρης Τσαμπίκος 

4 Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

5 Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

6 Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

7 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Τσακίρη Τσαμπίκου 23.3β 

8 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της Γιώτη Μαρία 23.3β 

9 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Ραδιώτη Ευστάθιου 23.3β 

10 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ των στελεχών της εργολ. επιχείρ.:  

«ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.». 

23.3β 

11 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργολ. επιχείρησης 23.3γ 

12 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της εργολ. επιχείρησης 

23.3γ 

13 Πιστοποιητικό ΤΕΕ των Γιώτη Μ, Ραδιώτη Ε. και Τσακίρη Τ.για 

Επαγγελματική διαγωγή 

23.3ε 

14 Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό της 

εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν.4412/2016 

22.Α.9. & 23.3 

15 Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργολ. επιχείρησης 23.4,23.5,23.6,23.9 

16 Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

17 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 

 Βεβαιώσεις του ΤΕΕ /Δωδεκανήσου ότι τα μέλη της εταιρείας έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές 

τους (ατομικά και ως εταιρεία) 

 Βεβαιώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ της εταιρείας και των στελεχών της  

 

 Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση για 

το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων του Ν. 1599/86 συνοδευόμενη από (α) 

όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών για το 

ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελείται από την εταιρεία «Τσακίρης Ε.Ε» είτε 

αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία, με ημερομηνία έκδοσης στο εξάμηνο που προηγείται της 

ημερομηνίας δημοπράτησης (άρθρο 23.5 της διακήρυξης). 

 Με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/93996/10-11-2017 εισερχόμενο έγγραφο υποβλήθηκε στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού «Υπεύθυνη δήλωση του κου Τσακίρη Σάββα» ως νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας «Τσακίρης Ε.Ε»  σύμφωνα με την οποία δηλώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έχει 
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έργο σε εξέλιξη και επομένως παρέλκει η υποχρέωση υποβολής πίνακα όλων των υπό εκτέλεση 

έργων (Α.Α. 18)  

  Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το 

χρόνο κατάθεσης τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
  Ανασυνταχθέν πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω 

δικαιολογητικών (αντίγραφα) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται  την 

κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης: «Τσακίρης Ε.Ε.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών αριθμ. 16/95900/17-11-2017 

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

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
 πρακτικό διαγωνισμού για το έργο «σύνδεση κλειστού 

γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας με το δίκτυο ακαθάρτων» 

 

Β) Κατακυρώνει τη σύμβασης υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης: «Τσακίρης Ε.Ε.» 

 

 

 

ΘΕΜΑ 13o                                                             Απόφ. Αρ: 677 / 2017 (ΑΔΑ:7Σ4ΛΩ1Ρ-Τ48) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 2/95009/15-11-2017) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ. πρωτ. 95009/15-11-2017 ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ» 

 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016 από 

το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 56% :  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ : 56% 

 

και ποσό προσφοράς 17.741,93€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 56 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 12.939,637 

 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.329,13 

 

Σύνολο Ι : 15.268,76 
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Απρόβλεπτα 15% : 2.290,31 

 

Αναθεώρηση 

 

: 182,86 

Σύνολο ΙΙ : 17.741,93 

 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, την εταιρία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016» . 

            

1
ο
 Πρακτικό 

Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

Για τη κατασκευή του έργου με τίτλο : 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ» 

 

Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς 

επί μέρους ποσοστών  έκπτωσης κατά ομάδες  τιμών με έλεγχο ομαλότητας επιμέρους ποσοστών 

έκπτωσης ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης 

σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά , μόνο βάσει τιμής  ( 

χαμηλότερη τιμή)  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ   ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ 

με Φ.Π.Α  

Σήμερα την 09/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή στο Δημοτικό Κατάστημα  επί της οδού 

Ιπποτών αρ 4 ,ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών  τεχνικών έργων  η οποία ορίστηκε με 

την αρ 29/2017 ΑΔΑ:6ΤΓΛΩ1Ρ-8ΟΟ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και αποτελείται από τους  

1 Παρασκευοπούλου Άννα, ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως Πρόεδρος 

2 Θεοχαρίδου Βασιλική, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως    Μέλος  

3 Κιαουρτζή Εμμανουήλ , ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών, ως Μέλος . 

Διενεργήθηκε πρόχειρος  διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών  έκπτωσης κατά 

ομάδες  τιμών με έλεγχο ομαλότητας επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά , μόνο βάσει τιμής( χαμηλότερη τιμή)  ,για την ανάθεση του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ   ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ» βάσει της Μελέτης που συντάχθηκε από τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου, που 

εγκρίθηκε με την 728/2017 απόφαση Δ.Σ.  και των  όρων διακήρυξης της υπ΄αριθμ 606/2017 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 € ,εγκριθείσας με την αριθμ. 

541/22-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Η ως  άνω διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,και στην ιστοσελίδα του Δήμου(www.rhodes.gr). 

Επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ . 

Την 9
η
 και 30 ώρα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού και κάλεσε τους 

επιθυμούντες να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό , όπως προσέλθουν και καταθέσουν ενώπιον 

της Επιτροπής ,εντός σφραγισμένων φακέλων ,τις προσφορές με τα δικαιολογητικά και την εγγυητική 

συμμετοχής ,όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. 

Προσήλθαν οι κάτωθι υποψήφιοι οι οποίοι καταγράφηκαν  στο πρακτικό με σειρά προσέλευσης: 

 
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αρ. Ταυτότητας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ  Ε.Ε. Ταχυδρομείο  2/92132/06-11-2017 

2 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΑΗ 955212 ΛΥΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

3 VAST-MAKE  I.K.E. ΑΖ 945064 ΦΟΙΤΟΣ ΣΙΜΩΝ 

4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΑΑ 802498 ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
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5 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΙ 930550 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

Σ 389116 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

Ουδεμία άλλη προσφορά κατατέθηκε. 

Στη συνέχεια , παρουσία των διαγωνιζομένων, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές και 

μονογράφησαν από το Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία 

(ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία πτυχίου και μέση έκπτωση ) για κάθε διαγωνιζόμενο . 

Οι προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης ,ελέγχθηκαν ως προς  : 

 Την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων  

 Την αριθμητική και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης  

 Τον έλεγχο ομαλότητας για όλες τις παραπάνω προσφορές , για κάθε μία ξεχωριστά. Όλες οι 

υποβληθείσες προσφορές ήταν ομαλές. 

Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων καταρτίστηκε ο πίνακας με τη σειρά μειοδοσίας έχει ως κατωτέρω : 

α/α  

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ) 

 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  

1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 56% 

2A ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 43% 

2B ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 43% 

3 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 30% 

4 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25% 

5 VAST-MAKE  I.K.E. 13% 

Στην δεύτερη θέση ισοβάθμησαν δύο εταιρείες με την ίδια μέση έκπτωση.( ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. με 43% και ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με το ίδιο ποσοστό 43%) 

Αμέσως μετά καταγράφηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονταν στους φακέλους και 

ξεκινώντας από το πρώτο μειοδότη ελέγχθηκαν :  

α) η έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό  

β) η εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 Α ,Β-Ε (η ΣΤ) σύμφωνα με τη παρ 2 του άρθρου 79 

Ν.4412/16 ,με βάση το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 ( 

Τ.Ε.Υ.Δ ) 

γ) το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών  κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 24.3 της 

παρούσας διακήρυξης στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων  

Κατά την διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΥ» που έλαβε μέρος στον 

διαγωνισμό με ποσοστό μέσης έκπτωσης 30% δεν είναι εγγεγραμμένη στους καταλόγους του ΓΕΜΗ 

και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ως εταιρεία.  

Ανακεφαλαιωτικά ,στη δημοπρασία έλαβαν μέρος  έξι ( 6) από τους οποίους έγιναν δεκτοί πέντε ( 5 ) 

και απορρίφτηκε η εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.»  διότι δεν πληρούσε τους όρους της διακήρυξης.  

Επίσης ,πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ο οποίος εκτελέστηκε 

χωρίς κάποια ευρήματα  

Οι φάκελοι συμμετοχής ασφαλίστηκαν σε κατάλληλο χώρο παρουσία και ευθύνη των μελών της 

Επιτροπής. 

Σήμερα ,ημέρα Δευτέρα  13/11/2017, κατά τη συνεχιζόμενη  1
η
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής 

του Διαγωνισμού ,μετά την απάντηση 13168/13-11-2017 του ΤΜΕΔΕ/Τμήμα Μητρώου περι 

εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών  συντάσσεται το παρόν πρακτικό βάσει του οποίου :  

1. Προσωρινός μειοδότης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ   ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ»  

Προϋπολογισμού  δαπάνης €50.000,00 € 

Ανακηρύσσεται ο : «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  

με έδρα : οδός Όσλο  13, Ρόδος 85100,  
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      τηλ: 2241060365  φαξ: 2241060367 

με την προσφερθείσα μέση έκπτωση :  56% (πενήντα έξι τοις εκατό) 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  αριθμ. 95009/15-11-2017 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού για το έργο «συντήρηση και αναβάθμιση του 

δημοτικού φωτισμού στη μεσαιωνική πόλη»   

Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ   ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ»  

Προϋπολογισμού  δαπάνης €50.000,00 €  την εταιρεία : «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

με έδρα : οδός Όσλο  13, Ρόδος 85100,       τηλ: 2241060365  φαξ: 2241060367 

με την προσφερθείσα μέση έκπτωση :  56% (πενήντα έξι τοις εκατό) 

 

 

ΘΕΜΑ 1o (εκτός ημερήσιας διάταξης)           Απόφ. Αρ: 678 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΥΑ7Ω1Ρ-ΣΣΠ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και 

κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος για την «Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο 

κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας»  

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

2/96195/20-11-2017) 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/96195/20-11-2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το από 17-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης δικαιολογητικών 

για τον ορισμό οριστικού μειοδότη για την «Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο 

Καλλιθέας», ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη,  για την προμήθεια με τίτλο «σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο 

Καλλιθέας».  

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

για την ανάδειξη οριστικού  μειοδότη για τη διεξαγωγή του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο «σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας». 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ανάδειξης οριστικού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια σταθερών κερκίδων στο 

κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας». 

 

Στη Ρόδο στις 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 
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προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

μειοδότη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας σταθερών κερκίδων στο κλειστό 

γυμναστήριο Καλλιθέας (Κ.Α. 15-7135.0020)», 74.400,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και 

εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 544/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

4620/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, 

αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 28/09/2017 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/78825/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του 

κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της 

διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ο.Ε. (αποφ. 542/2017, 543/2017). Τέλος, ο διαγωνισμός 

αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 633/2017 απόφαση της 

Ο.Ε. 

Ο μειοδότης – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛ. ΣΟΡΟΛΗΣ - σήμερα 17/11/2017 υπέβαλε εμπρόθεσμα τα 

δικαιολογητικά που ορίζονται από την διακήρυξη 4620/2017 καθώς και του ΗΛΙΑ Φ. ΚΗΡΙΛΗ ΜΕΠΕ 

στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, μετά από πρόσκληση μας στις 03/11/2017 με αρ. 

Πρωτ.:2/91513 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις 
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 σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο 

Καλλιθέας, την επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛ. ΣΟΡΟΛΗΣ  με τιμή συνολικά 58.800,00€ ήτοι με ΦΠΑ 

24%  72.912,00€. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αρ. 2/96195/20.11.2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 17/11/2017, 

Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Την υπ’ αριθμ. 544/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού (Α.Δ.Α.: Ω7ΖΤΩ1Ρ-Ν1Β) 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Την με αριθ. 664/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΥΘΘΩ1Ρ-3ΩΙ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

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

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-

07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

 Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του 

Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών  

 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

17REQ001951630. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών για τον 

ορισμό οριστικού μειοδότη του Συνοπτικού,  Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, έτους 2017»,  

 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για το σύνολο της 

προμήθειας στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛ. ΣΟΡΟΛΗΣ», με συνολική τιμή 58.800,00€, ήτοι με 

ΦΠΑ 24% 72.912,00€. 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o (εκτός ημερήσιας διάταξης)             Απόφ. Αρ: 679 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΛ41Ω1Ρ-Ω32) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού και την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου»  

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

2/97089/22-11-2017) 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/97089/22-11-2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το από 16-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης δικαιολογητικών 

για τον ορισμό οριστικού μειοδότη για την «Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου», 

ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών, επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη, για τη προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου».  

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

για τη προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου». 

 

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

 

 

 

 

 



   

 43 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «υλικών οδικής 

σήμανσης». 

 

Στη Ρόδο στις 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

1. 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 των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της «προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης (Κ.Α. 30-6699.0002)», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την 

απόφαση 639/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 5499/2017 Απόφαση του 

Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 02/11/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/91165/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από 

την Ο.Ε. (αποφ. 638/2017). Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

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

προσφορών στις  10:00μ.μ. την 16/11/2017, απέστειλαν εγκαίρως προσφορά οι κάτωθι εταιρείες: 

1. Ι. ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε. 

2. ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 

3. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών και ώρα 10:00 στις 16/11/2017, η 

επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων προσφοράς των 

διαγωνιζομένων εταιρειών όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

Οι εταιρείες είχαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη:  

Α)   Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ισχύ της προσφοράς, την αποδοχή των όρων της διακήρυξης, και την 

ακρίβεια και αλήθεια της προσφοράς. 

Β)  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16.  

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

Κατόπιν τούτου οι ανωτέρω εταιρείες προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού  δηλαδή το 

άνοιγμα της  τεχνικής της προσφοράς το οποίο έγινε στις 11:15 στις 16/11/2017. Η αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών ολοκληρώθηκε στις 21/11/2017 και ώρα 10:00 όπου διαπιστώθηκε ότι  κάλυπταν 

πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στην διακήρυξη κι επομένως περνάνε στο επόμενο 

στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγινε την 

ίδια μέρα στις 10:30π.μ.  

Η εταιρεία Ι. ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε. κατέθεσε προσφορά για τις υποομάδες Α, Β και Γ της 

ομάδας Ι.  

Η εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. κατέθεσε προσφορά για τις υποομάδες Α και Β της ομάδας Ι και την 

ομάδα ΙΙ. 

Οι εταιρείες: 

 α) Ι. ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε. και  

 Β) ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 κατέθεσαν προσφορά για όλα τα υλικά της ομάδας Ι και ΙΙ, με την διαφορά όμως ότι στην υποομάδα Γ 

της ομάδας Ι οι τιμές δόθηκαν ανά τεμάχιο (τιμή/τεμάχιο) ενώ στην διακήρυξη οι τιμές ζητούνται ανά 

τετραγωνικό μέτρο (τιμή/m2). Επειδή η επιτροπή θεώρησε ότι δεν μπορεί να βγάλει ασφαλές 

συμπέρασμα  από την αξιολόγηση της ομάδας Γ, όλες οι εταιρείες θα αξιολογηθούν για τις υποομάδες 

Α και Β της ομάδας Ι και τα υλικά της ομάδας ΙΙ. 

Μετά τα παραπάνω οι προσφορές που κατατέθηκαν έχουν ως εξής: 
επωνυμία Προσφορά για τα υλικά των 

υποομάδων Α & Β (ομάδα Ι) 

Προσφορά για τα υλικά 

της ομάδας ΙΙ 

Ι. ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε. 25.349,10 - 

ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 19.916,00 18.760,00 

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ. ΧΡΟΝΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 

20.677,10 17.960,00 

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται  ΦΠΑ 24%. 
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Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές, εκτός της υποομάδας Γ της ομάδας Ι, επειδή οι 

ανωτέρω προσφορές δεν παρουσιάζουν σοβαρές αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία 

συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη.  

2. Να κατακυρωθεί η προμήθεια για τα υλικά της ομάδας (Ι) (δεν περιλαμβάνει τα υλικά της 

υποομάδας Γ) στην εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. με ΑΦΜ 094333408, Λευκάδος 15 & Λεβιδίου 2 

– 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ.:2104831996 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, με τιμή 19.916,00€ άνευ 

ΦΠΑ, ήτοι με ΦΠΑ 24%, 24.695,84€. 

3. Να κατακυρωθεί η προμήθεια για τα υλικά της ομάδας (ΙΙ) στην εταιρεία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – 

Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με ΑΦΜ 094374140, ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΘ 41, Τ.Κ. 57022, 

ΤΗΛ.: 2310797802, email: odosimansi@tee.gr, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με τιμή 17.960,00€ 

άνευ ΦΠΑ, ήτοι με ΦΠΑ 24%, 22.270,40€.» 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αρ. 2/97089/22.11.2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 16/11/2017, Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Την υπ’ αριθμ. 639/2017 (Α.Δ.Α.: 69ΕΡΩ1Ρ-5ΕΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού,  

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Την με αριθ. 664/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΥΘΘΩ1Ρ-3ΩΙ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

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

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

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

και ισχύει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  
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 Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του 

Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών.  

 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

 Την Απόφαση 57654/22-05-2017 του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για τις καταχωρήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

17REQ002145010. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών για τον 

ορισμό προσωρινού μειοδότη του Συνοπτικού,  Μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου»,  

 
Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για τα υλικά της ομάδας (Ι) 

(δεν περιλαμβάνει τα υλικά της υποομάδας Γ) στην εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. με ΑΦΜ 094333408, 

Λευκάδος 15 & Λεβιδίου 2 – 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ.:2104831996 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, με τιμή 

19.916,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι με ΦΠΑ 24%, 24.695,84€. 

 

Γ) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για τα υλικά της ομάδας (ΙΙ) 

στην εταιρεία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με ΑΦΜ 094374140, ΒΙ.ΠΕ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΘ 41, Τ.Κ. 57022, ΤΗΛ.: 2310797802, email: odosimansi@tee.gr, ΔΟΥ ΦΑΕ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με τιμή 17.960,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι με ΦΠΑ 24%, 22.270,40€.» 

  

 

 

ΘΕΜΑ 3o (εκτός ημερήσιας διάταξης)            Απόφ. Αρ: 680 / 2017 (ΑΔΑ: 7Κ3ΑΩ1Ρ-ΚΚΧ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του 

Δήμου Ρόδου»  

(Εισήγηση τμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/96719/21-11-17) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προμηθειών Δήμου Ρόδου, με πρωτ.: 2/96719/21-11-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το από 16-11-

2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

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

οικονομικών προσφορών, για τη προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του Δήμου 

Ρόδου».  

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

για τη προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου».  

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «γραφικής ύλης, 

εντύπων και υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου». 

 

Στη Ρόδο στις 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  
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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 της οικονομικής προσφοράς της   εταιρείας ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΚΡΗΣ με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 78408, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς της εν λόγο εταιρείας, στην από 09/11/2017 συνεδρίαση 

της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 46819,1 του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη μειοδότη, για την 

προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου» κατά την οποία η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα έγγραφα συμμετοχής και η τεχνική προσφορά ήταν επαρκή και 

σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών στις 12.00 μ.μ. στις 

16/11/2017, η επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου οικονομικής 

προσφοράς της εταιρείας  ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗΣ όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

Η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε προσφορά για όλες τις ομάδες με τις εξής τιμές: 

 

 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

α/α Περιγραφή είδους 
Μον. 

Μέτρ. 

ενδεικτική 

ποσότητα 

προσφερόμενη 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Συνολική 

αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 

1 Άλμπουμ φωτογραφιών Α4, 20 φύλλων τεμ 3 2,80 8,40 

2 Αμπούλα πένας σε συσκευ. 5 τεμ 
Κουτί 5 

τεμ 
50 0,15 7,50 

3 Ανταλλακτικό στυλό τύπου ρόλερμπορ τεμ 20 0,40 8,00 

4 Αντζέντα τηλεφώνων δεμένη, όχι σπιράλ τεμ 60 0,55 33,00 

5 
Αποδείξεις μπλοκ τριπλότυπες διάφορες 50 

τριπλ. φύλλων 
τεμ 30 0,80 24,00 

6 Αποσσυραπτικό μικρό τεμ 200 0,22 44,00 

7 
Αποσσυραπτικό τανάλια μεταλλικό μήκους 

τουλάχιστον 12 εκατοστών 
τεμ 30 0,70 21,00 

8 Αρχειοθήκες με λάστιχο 25χ35χ12 χάρτινες τεμ 2000 0,90 1800,00 

9 Αρχειοθήκες με λάστιχο 25χ35χ8 χάρτινες τεμ 2000 0,68 1360,00 

10 Αρχειοθήκες με λάστιχο 25χ35χ5 χάρτινες τεμ 2000 0,65 1300,00 

11 Αρχειοθήκες χάρτινες κοφτές τεμ 2500 0,52 1300,00 

12 
Κιβώτια αδρανούς αρχείου διαστάσεων 

24χ30χ15, ενισχυμένα 
τεμ 1000 2,15 2150,00 

13 
Αυτοκόλλητα φωσφορούχα πλαστικά τύπου 

καβαλάρη 75χ75mm 
τεμ 200 0,18 36,00 

14 Βάση ημερολογίου ξύλινη τεμ 50 1,85 92,50 

15 Βάση ημερολογίου πλαστική Τεμ 50 0,90 45,00 

16 Βάση κύβου πλαστική τεμ 200 0,35 70,00 

17 Βάση σελοτέιπ (18χ33 πλάτος σελοτέιπ) τεμ 50 0,20 10,00 

18 Βάση ταινίας δεμάτων με χέρι για 5 mm τεμ 3 2,00 6,00 

19 Βιβλία φυλλάδες 200 φύλων 25χ35 τεμ 25 5,00 125,00 

20 
Βιβλία φυλλάδες διεκπαιρέωσης εγγράφων 

24χ34 
τεμ 50 4,50 225,00 

21 
Βιβλία φυλλάδες πρακτικών 200 φύλων 

25χ35 
τεμ 40 5,00 200,00 

22 
Βιβλία φυλλάδες πρωτόκολλα 200 φύλων 

25χ35 
τεμ 50 7,90 395,00 

23 Βιβλία φυλλάδες Α4 100 φύλων  10 2,20 22,00 

24 Βιβλία φυλλάδα μητρώου μελών 100φύλων  5 5,70 28,50 

25 Γόμες άσπρες τεμ 100 0,07 7,00 

26 δακτυλοβρεκτήρες τεμ 30 0,20 6,00 

27 Διαβήτες μήκους 16 εκατ. τεμ 20 0,52 10,40 

28 
Ρολό διαφάνεια 60 μέτρων και 60 cm 

πλάτους 
τεμ 10 7,30 73,00 

29 Διαφάνειες πλαστικοποίησης Α3 100 τεμ πακ 50 7,20 360,00 

30 Διαφάνειες πλαστικοποίησης Α4 100 τεμ πακ 50 3,60 180,00 
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31 Διαφάνειες πλαστικοποίησης ½ Α4 100 τεμ πακ 50 2,35 117,50 

32 
Διαφάνειες εξώφυλλο πλαστικοποίησης  100 

τεμ 
πακ 20 3,30 66,00 

33 Διαχωριστικά πλαστικά 5 θεμάτων τεμ 300 0,23 69,00 

34 Διαχωριστικά πλαστικά 10 θεμάτων τεμ 200 0,44 88,00 

35 Διαχωριστικά πλαστικά αλφαβητάριο τεμ 200 0,76 152,00 

36 Διορθωτική ταινία roller 4,2 mmx5 m τεμ 3000 0,36 1080,00 

37 Διορθωτικό στυλό τεμ 50 0,35 17,50 

38 Διορθωτικό υγρό σετ με ανταλλακτικό τεμ 500 0,53 265,00 

39 
Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές απλές 

40χ72mm, τύπου σχολικής 
τεμ 100 0,05 5,00 

40 
Ετικέτες μηχανογραφικές Α4 100 φύλων 

70χ37 mm 
πακ 120 4,70 564,00 

41 Ζελατίνες με οπές Α4 100 τεμ πακ 2500 1,10 2750,00 

42 Ζελατίνες με οπές Α3 100 τεμ πακ 500 1,80 900,00 

43 
Ημερολόγια αντζέντα ημερήσιο δεμένο 

17χ25 
τεμ 200 3,00 600,00 

44 Ημερολόγια γραφείου γυριστά τεμ 500 0,50 250,00 

45 Ημερολόγιο αντζέντα εβδομαδιαίο δεμένο τεμ 60 3,00 180,00 

46 Ημερολόγιο πλάνο εβδομαδιαίο-μηνιαίο τεμ 100 2,10 210,00 

47 Θήκη χάρτινη για cds-dvds τεμ 2000 0,02 40,00 

48 
Καρμπόν 100 τεμ πλαστικό μπλε και μαύρο 

Α4 
πακ 40 5,80 232,00 

49 Καρφίτσες ατσάλινες σε πλαστικό κουτί 
Κουτί 

πλαστικό 
50 0,25 12,50 

50 Κλασέρ 8/32 πλαστικό διάφορα χρώματα τεμ 5.000 0,98 4900,00 

51 Κλειδοθήκη μπρελόκ πλαστική τεμ 50 0,04 2,00 

52 Κλιμακόμετρο μήκους 30 εκατ. τεμ 30 2,00 60,00 

53 Κόλλα στιγμής 4ml τεμ 60 0,29 17,40 

54 Κόλλα stic 10 gr τεμ 200 0,16 32,00 

55 Κόλλα stic 20 gr τεμ 500 0,18 90,00 

56 Κόλλα stic 40 gr τεμ 100 0,35 35,00 

57 Κόλλα ρευστή σωληνάριο 35 γραμμ τεμ 100 0,45 45,00 

58 Κόλλες αναφοράς 400 φύλων πακ 10 5,00 50,00 

59 κονκάρδες τεμ 300 0,04 12,00 

60 Κοπίδι μήκους 16 εκατ και πλάτους 3 εκατ. τεμ 300 0,15 45,00 

61 Λαστιχάκια 500 γραμμ 20χ10 τεμ 100 2,20 220,00 

62 Λαστιχάκια 500 γραμμ νο 12 τεμ 100 2,20 220,00 

63 
Μαρκαδόροι υπογράμμισης με πλατιά μύτη 

διάφορα χρώματα 
τεμ 1500 0,20 300,00 

64 
Μαρκαδόροι χονδροί με ίσια/πλακέ μύτη 

1,5-3 mm 
τεμ 800 0,16 128,00 

65 Μαρκαδοράκι ανεξίτηλο 0.5-0.7-1.0 τεμ 900 0,23 207,00 

66 Μελάνι ταμπόν μπλε-μαύρο-κόκκινο τεμ 200 0,20 40,00 

67 Μέτρο ξύλινο 1 μέτρων τεμ 10 0,31 3,10 

68 Μετροταινία 30 μέτρων τεμ 10 7,50 75,00 

69 Μετροταινία 50 μέτρων τεμ 10 15,50 155,00 

70 Μολύβια με γόμα τεμ 2049 0,05 102,45 

71 Μολύβια μηχανικά 0,5-0,7 τεμ 150 0,20 30,00 

72 Μολυβοθήκες δερματίνης τεμ 10 1,80 18,00 

73 Μπλοκ ριγέ σεμιναρίων 50 φύλων τεμ 200 0,41 82,00 

74 Μπλοκ ριζόχαρτο Α4 50 φύλων τεμ 20 1,35 27,00 

75 Κόλλα μπλου τακ πακ 10 0,40 4,00 

76 Μεγεθυντικός φακός τεμ 5 0,65 3,25 

77 Στυλό με ενσωματωμένη βάση τεμ 20 0,90 18,00 

78 Μύτες για μηχανικά μολύβια 0,5-0,7 κουτί 100 0,10 10,00 

79 Ντοσιέ πιάστρα σεμιναρίων τεμ 40 0,80 32,00 

80 Ντοσιέ θερμοκόλλησης 30 φύλων τεμ 300 0,25 75,00 

81 Ντοσιέ με ζελατίνες πλαστικό 40 φύλων τεμ 20 0,75 15,00 

82 Ξυλομπογιές χονδρές 12άδα πακ 20 1,00 20,00 

83 Ξύστρες μολυβιών μεταλλικές τεμ 140 0,10 14,00 

84 Οπισθόφυλλα πλαστικοποίησης Α4 100 τεμ τεμ 10 3,50 35,00 
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85 Πέννα με αμπούλα τεμ 15 1,60 24,00 

86 
Περφορατέρ διαστάσεων 11x9 cm 8 φύλλων 

τουλάχιστον 
τεμ 200 0,80 160,00 

87 
Περφορατέρ γίγας 65 φύλλων τουλάχιστον 

και 6,5 mm 
τεμ 10 8,90 89,00 

88 
Πίνακας ανακοινώσεων 60X90 cm φελλού 

με ξύλινη κορνίζα 
τεμ 10 2,60 26,00 

89 Πίνακας άσπρος για διδασκαλία 60χ90  5 3,30 16,50 

90 Πινέζες 100 τεμ κουτί 50 0,20 10,00 

91 Πλαστικοποιητής μεγέθους Α4 τεμ 5 17,00 85,00 

92 
Ράφια πλαστικά αρχείου  Α4 κουτί με 5 

συρτάρια 
τεμ 15 24,00 360,00 

93 Σελοτέιπ απλό 12χ33 mm τεμ 800 0,15 120,00 

94 Σελοτέιπ λευκό διαφανές σχεδίου 18χ33 mm τεμ 250 0,40 100,00 

95 Σετ γραφείου δερμάτινο 5 τεμ σετ 2 20,00 40,00 

96 
Σπιράλ βιβλιοδέτησης διάφορα μεγέθη 100 

τεμ 
πακ 5 1,70 8,50 

97 
Στυλό διαρκείας κρυστάλ bic μπλε-μαύρο-

κόκκινο 
τεμ 4000 0,06 240,00 

98 
Στυλό μαρκαδόρος 0,5-0,7-1,0 μπλε-μαύρο-

κόκκινο 
τεμ 1500 0,20 300,00 

99 Συνδετήρες νο2 100 τεμ κουτ 1500 0,12 180,00 

100 Συνδετήρες νο3 100 τεμ κουτ 1500 0,12 180,00 

101 Συνδετήρες νο4 100 τεμ κουτ 1500 0,12 180,00 

102 Συνδετήρες νο5 100 τεμ κουτ 1500 0,28 420,00 

103 Συνδετήρες νο7 100 τεμ κουτ 1500 0,60 900,00 

104 Συνδετήρες πλαστικοί κουτ 40 0,20 8,00 

105 Σύρματα συρραφής νο64 2000 τεμ κουτ 2000 0,15 300,00 

106 Σύρματα συρραφής νο126 24/6 1000 τεμ κουτ 3000 0,12 360,00 

107 Σύρματα συρραφής νο23/17s 1000 τεμ κουτ 35 0,85 29,75 

108 Συραπτικό γίγας για 115 σελ. τουλάχ. τεμ 20 11,00 220,00 

109 
Συραπτικό μεγάλο, μήκους 18 εκατ., 56mm 

γλώσσα και 12 mm σύρμα ανταλλ. 
τεμ 300 2,40 720,00 

110 
Συραπτικό μεσαίο, μήκους 15 εκατ. για 15 

σελ. τουλάχ. και νο64 ανταλλ. σύρμα 
τεμ 400 2,20 880,00 

111 
Σφραγίδα αρίθμησης μηχανική και 

μεταλλική 
τεμ 100 7,50 750,00 

112 
Σφραγίδα μηχανική 4911 πλαστική 

αυτοκατασκευαζόμενη 
τεμ 150 4,00 600,00 

113 
Σφραγίδα μηχανική 4912 πλαστική 

αυτοκατασκευαζόμενη 
τεμ 150 5,40 810,00 

114 
Σφραγίδα μηχανική 4913 πλαστική 

αυτοκατασκευαζόμενη 
τεμ 150 5,90 885,00 

115 Σφραγίδα μηχανική ημερομηνιών πλαστική τεμ 50 1,90 95,00 

116 Ταινίες αριθμομηχανής ρολό χάρτινες τεμ 1000 0,15 150,00 

117 
Ταινίες δεμάτων αυτοκόλλητες διαφανείς 5 

εκατ. 
τεμ 200 0,42 84,00 

118 Ταινίες δεμάτων αυτοκόλλητες καφέ 5 εκατ. τεμ 200 0,42 84,00 

119 Ταινίες διπλής όψεως 10 μέτρων τεμ 40 0,53 21,20 

120 Ταμπόν για μηχανικές σφραγίδες νο4911 τεμ 50 0,60 30,00 

121 Ταμπόν για μηχανικές σφραγίδες νο4912 τεμ 50 0,70 35,00 

122 Ταμπόν για μηχανικές σφραγίδες νο4913 τεμ 50 0,80 40,00 

123 Ταμπόν για σφραγίδες νο2 τεμ 50 0,45 22,50 

124 Ταμπόν για σφραγίδες νο3 τεμ 50 0,35 17,50 

125 Ταμπόν για σφραγίδες νο4 τεμ 50 0,35 17,50 

126 Ταμπόν για σφραγίδες γίγας τεμ 50 1,10 55,00 

127 
Φάκελα αλληλογραφίας 12χ18 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 
τεμ 10.000 0,02 200,00 

128 
Φάκελα αλληλογραφίας Α3 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 
τεμ 10.000 0,08 800,00 

129 
Φάκελα αλληλογραφίας Α4 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 
τεμ 10.000 0,04 400,00 
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130 
Φάκελα αλληλογραφίας 16,5χ23 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 
τεμ 10.000 0,03 300,00 

131 
Φάκελα αλληλογραφίας 23χ33 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 
τεμ 15.000 0,04 600,00 

132 
Φάκελα αλληλογραφίας 30χ40 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 
τεμ 10.000 0,08 800,00 

133 Φάκελος με αυτιά χάρτινος τεμ 10.000 0,12 1200,00 

134 Φάκελος με έλασμα χάρτινος τεμ 5.000 0,18 900,00 

135 
Φάκελος με έλασμα και πλαστικό διαφανές 

εξώφυλλο 
τεμ 5.000 0,10 500,00 

136 
Φάκελος με κορδόνι μπλε και χονδρό 

εξώφυλλο 
τεμ 3000 0,65 1950,00 

137 Φάκελος με λάστιχο χάρτινος τεμ 6.000 0,32 1920,00 

138 Χάρακες 30 cm μήκους πλαστικοί τεμ 100 0,15 15,00 

139 
Χαρτί κύβος 700 φύλλων λευκός 

συσκευασμένος σε ζελατίνη 
τεμ 1500 0,75 1125,00 

140 
Χαρτί κύβος αυτοκόλλητος memo 75χ75 

mm κίτρινος 
τεμ 5000 0,16 800,00 

141 Χαρτοταινίες 3 cm αυτοκόλλητη τεμ 100 0,70 70,00 

142 
Χαρτοφύλακας τσάντα δερμάτινος 45χ31 

cm τουλάχιστον 
τεμ 3 22,00 66,00 

143 Ψαλίδι γραφείου μήκους 20cm τεμ 180 0,50 90,00 

144 Ψαλίδια μικρά τεμ 200 0,20 40,00 

145 
Αριθμομηχανή με ταινία μέτρησης με 12 

ψηφία 
τεμ 8 28,00 224,00 

146 
Κομπουτεράκια μεγέθους 15χ20 με 12 

ψηφία 
τεμ 50 6,00 300,00 

147 Κομποιουτεράκια μεγέθους  172χ104χ33 τεμ 50 5,00 250,00 

148 
Ταινίες παρκομέτρων ρολό θερμικό χαρτί 

χονδρό 5 εκατ. 
τεμ 100 0,40 40,00 

149 Σπάγγος πλαστικός 500 γραμμ κιλό 20 2,50 50,00 

150 Ταμπόν 18χ24 τεμ 6 9,00 54,00 

151 
Κάρτες παρουσίας προσωπικού 24/250τεμ. 

για μηχανήματα amαno and Seiko 
πακ. 20 28,00 560,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 47.575,45 

ΦΠΑ 24% 11.418,11 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 58.993,56 

 

 

ΜΕΛΑΝΙΑ - ΤΟΝΕΡ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 SUMSUNG 116 L 100 54,27 5427,00 

2 CANON 540 MAYRO 20 17,74 354,80 

3 CANON 541 EGXRVMO 20 18,41 368,20 

4 H/P 83A 20 52,49 1049,80 

5 HP 126BK MAYRO 10 34,94 349,40 

6 HP 126BK SEIRA EGXRVMH 4 TEM 10 127,63 1276,30 

7 XEROX 3315 60 82,97 4978,20 

8 XEROX 3320 20 87,13 1742,60 

9 HP 301 MAYRO 15 20,18 302,70 

10 HP 301 EGXRVMO 15 20,18 302,70 

11 HP 650 MAYRO 80 8,17 653,60 

12 HP 650 EGXRVMO 70 7,11 497,70 
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13 HP 126A MAYRO 10 34,94 349,40 

14 HP 126 A SEIRA EGXRVMH 4 TEM 10 151,41 1514,10 

15 SHARP AR208 10 27,67 276,70 

16 RICOH SP1200 10 59,83 598,30 

17 SUMSUNG S101 15 50,15 752,25 

18 CANON 703 10 49,95 499,50 

19 SUMSUNG 1042 15 50,15 752,25 

20 SUMSUNG 111L 15 49,72 745,80 

21 SUMSUNG M40V 10 44,60 446,00 

22 XEROX PE120 5 86,61 433,05 

23 RICOH MP2000 15 18,35 275,25 

24 HP 05A 50 60,15 3007,50 

25 LEXMARK E450 10 120,38 1203,80 

26 HP 88 YELLOW 10 24,73 247,30 

27 HP88 CYAN 10 24,73 247,30 

28 HP 88 MAGENDA 10 24,73 247,30 

29 HP 88 MAYRO 10 34,67 346,70 

30 HP 12A 40 53,11 2124,40 

31 HP 78A 80 53,45 4276,00 

32 HP 85A 50 46,67 2333,50 

33 HP 36A 20 53,11 1062,20 

34 HP 49A 20 82,67 1653,40 

35 HP 53A 20 79,43 1588,60 

36 LEXMARK DN 310 SERIES 20 105,71 2114,20 

37 SUMSUNG 119 10 48,37 483,70 

38 HP 64A 5 142,93 714,65 

39 HP 51A 5 118,38 591,90 

40 KEFALH HP 88 MAYRO , YELLOW 2 55,10 110,20 

41 KEFALH HP 88 CYAN, MAGENDA 2 55,10 110,20 

42 RICOH SP201 4 43,21 172,84 

43 XEROX 3225 20 50,91 1018,20 

44 TONER TK4105 3 57,31 171,93 

45 SUMSUNG 117 5 58,92 294,60 

46 CANON 40 MAYRO 20 13,92 278,40 

47 CANON 41 EGXRVMO 15 17,08 256,20 

48 HP 21 MAYRO 30 23,66 709,80 

49 SUMSUNG 1082 15 50,65 759,75 

50 CANON S-EXV14 4 20,78 83,12 

51 LEXMARK 512H 5 100,38 501,90 

52 HP 23 EGXRVMO 10 39,49 394,90 

53 XEROX 5021 15 21,50 322,50 

54 HP 56 MAYRO 30 20,32 609,60 

55 XEROX 106R 2777 5 50,91 254,55 

56 OKI B401 5 49,78 248,90 

57 RICOH 2014MP 20 12,31 246,20 

58 RICOH MD2501 15 16,23 243,45 

59 RICOOH MP3353 20 21,37 427,40 
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ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

DRUM LEXMARK 312 30 34,21 1026,3 

DRUM LEXMARK E250 10 30,94 309,4 

PHOTOCONTUCTOR E450X22G LEXMARK 7 30,94 216,58 

DRUM XEROX 5016 7 128,05 896,35 

DRUM XEROX 5021 7 144,14 1008,98 

DRUM SAMSUNG R116 50 40,30 2015 

DRUM EPSON EPL 6200L 7 84,68 592,76 

    

ΣΥΝΟΛΟ 6.065,37 

ΦΠΑ 1.455,69 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.521,06 

60 RICOH MP2500 10 30,60 306,00 

61 LEXMARK X340A11G 10 82,70 827,00 

62 LEXMARK E230 10 66,89 668,90 

63 KONICA MINOLTA TN114 2TEM 10 50,98 509,80 

64 CYOCERA TK18 10 64,05 640,50 

65 XEROX 2121L 10 79,10 791,00 

66 XEROX WORKCENTER 5016-5020 2TEM 10 22,18 221,80 

67 KONICA 1300 10 74,65 746,50 

68 CANON 545XL 10 15,49 154,90 

69 LEXMARK 702H MAYRO 10 71,37 713,70 

70 LEXMARK 702H CYAN 10 73,50 735,00 

71 LEXMARK 702H YELLOW 10 73,50 735,00 

72 LEXMARK 702HK 10 71,37 713,70 

73 HP363BK 10 16,99 169,90 

74 HP363M 10 10,89 108,90 

75 HP 363CYAN 10 10,89 108,90 

76 HP950XLBK 5 25,90 129,50 

77 LEXMARK 70C2HMO 5 73,50 367,50 

78 LEXMARK 70C2HCO 10 73,50 735,00 

79 HP 45 MAYRO 5 33,18 165,90 

80 XEROX 5945-5955 10 141,09 1410,90 

81 CANON 526 10 9,50 95,00 

82 CANON 525 10 10,70 107,00 

83 CANON 725 5 48,69 243,45 

84 KONICA MINOLTA TN 116 5 55,00 275,00 

85 EPSON EPL6200 5 58,88 294,40 

86 XEROX 3052 10 50,91 509,10 

87 OKI 451 5 61,89 309,45 

88 HP 901 MAYRO 25 37,70 942,50 

89 LEXMARK MX310 5 158,62 793,10 

ΣΥΝΟΛΟ 67.931,99 

ΦΠΑ 24% 16.303,68 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 84.235,67 
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ΧΑΡΤΙ 

 

Α/Α περιγραφή τύπος 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Προσφερόμενη 

τιμή άνευ ΦΠΑ 

Συνολική 

τιμή άνευ 

ΦΠΑ 

1 
Χαρτί 

Εκτύπωσης 

Α3 80gr/m2, 500 

φ/δεσμίδα 
Δεσμίδα 200 4,90 980,00 

2 
Χαρτί 

Εκτύπωσης 

Α4 80gr/m2, 

500φ/δεσμίδα 
Δεσμίδα 12.500 2,42 30250,00 

3 Χαρτί παπυρος Α3, 100φ/δεσμίδα Δεσμίδα 10 17,90 179,00 

4 Χαρτί Plotter A0, Ρολό 90cm Δεσμίδα 50 6,60 330,00 

5 Χαρτί σχεδίου Ρολό 30cm Δεσμίδα 20 3,50 70,00 

6 Χαρτί σχεδίου Α1 Ρολό 60cm Δεσμίδα 20 4,50 90,00 

7 Χαρτονάκι 
Α4 160gr, 250 

φ/δεσμίδα 
Δεσμίδα 20 5,20 104,00 

8 Χαρτονάκι 
Α4 260gr, 125 

φ/δεσμίδα 
Δεσμίδα 30 6,00 180,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 32.183,00 

ΦΠΑ 24% 7.723,92 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 39.906,92 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά της εταιρείας  ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗΣ,  επειδή οι τιμές 

της ανωτέρω προσφοράς είναι κατώτερες από τις τιμές της μελέτης η οποία δεν παρουσιάζει 

σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη.  

2. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για την προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών 

εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου  στην εταιρεία  ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗΣ με τιμή άνευ ΦΠΑ 

153.755,81€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 190.657,21€. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/96719/21-11-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, 

εντύπων και υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου» 

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

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 560/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ96Ω1Ρ-251) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 663/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΨΤΜΩ1Ρ-ΖΒ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 664/2017 (Α.Δ.Α.: Ψ66ΩΩ1Ρ-Γ4Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «προμήθεια 

γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου». 

Β)  Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΚΡΗΣ» με τιμή άνευ ΦΠΑ 153.755,81€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 190.657,21€. 
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ΘΕΜΑ 4o (εκτός ημερήσιας διάταξης)            Απόφ. Αρ: 681 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΣΕΡΩ1Ρ-71Λ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια υλικών 

συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου»  

(Εισήγηση τμ. προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.2/97090/22-11-2017) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προμηθειών Δήμου Ρόδου, με πρωτ.: 2/97090/22-11-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το από 20-11-

2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

Θέμα :   Έγκριση πρακτικών, επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, για τη προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, 

κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου».  

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

για τη προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου».  

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού, για την 

προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου». 

Στη Ρόδο στις 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

1. 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 των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού 

για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής για την προμήθεια ««υλικών συντήρησης κτιρίων, 

κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου»», ενδεικτικού προϋπολογισμού 179.921,27 

ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 561/2017 της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 5001/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

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

Δήμου στις 20/10/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/86644/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και 

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

έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Δ.Σ (αποφ. 554/2017, 673/2017). 

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

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

προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις  15:00μ.μ. την 13/11/2017, απέστειλαν 

εγκαίρως προσφορά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας οι κάτωθι εταιρείες: 

 

1. VAST-MAKE I.K.E. 

2. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε 

4. ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

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

προμηθειών εντός της προθεσμίας που όριζε η διακήρυξη και δη  στις 20/11/2017. 
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1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

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

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00) στις 20/11/2017, η 

επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων προσφοράς των 

διαγωνιζόμενων εταιρειών όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

Οι εταιρείες είχαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. 

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

έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο των διαγωνιζόμενων. 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

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

ολοκληρώθηκε αυθημερόν. Οι εταιρείες κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στην 

διακήρυξη κι επομένως περνάνε στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το 

άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που θα γίνει μετά την έγκριση των πρακτικών από την Ο.Ε. και 

σχετική ενημέρωση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/97090/22-11-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών 

συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου» 

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

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 561/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΚΑΘΩ1Ρ-8ΨΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 664/2017 (Α.Δ.Α.: Ψ66ΩΩ1Ρ-Γ4Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής του  ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, 

κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου». 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o (εκτός ημερήσιας διάταξης)              Απόφ. Αρ: 682 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΙΧ1Ω1Ρ-316) 

Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη του κ. Γεωργίου Χατζάκη του Νικολάου, 

πρώην Προϊσταμένου Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου 

(Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου, με αρ. πρωτ. 

2/96172/20-11-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/96172/20-11-2017 

γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:   

 
«ΘΕΜΑ: Νομική υποστήριξη του Γεωργίου Χατζάκη του Νικολάου, πρώην Προϊσταμένου Δνσης 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου. 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/96165/20-11-2017 αίτηση του Γεωργίου Χατζάκη. 
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1. Σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 Ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση αυτή 

αντικαταστάθηκε ως με το άρθρ. 51 του Ν. 3979/2011, η δε μέσα σε " " φράση προστέθηκε στο τέλος 

του τρίτου εδαφίου  με το άρθρο 12 παρ. 7  Ν. 4071/2012 «Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται 

στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των 

δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση 

των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση 

ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η 

εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου 

προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής «και 

θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας». Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη 

εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 

72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των 

δήμων και των περιφερειών.». 

2. Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 

στους υπαλλήλους τους νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων, όταν έχει ασκηθεί εναντίον τους 

ποινική δίωξη για αδικήματα που φέρονται ότι έχουν διαπράξει κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους. Η νομική υποστήριξη παρέχεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο, 

εφόσον δεν πρόκειται για ποινική δίωξη που ασκήθηκε συνεπεία καταγγελίας από μέρους της 

υπηρεσίας του, συνίσταται δε σε υπεράσπιση του υπαλλήλου ενώπιον των δικαστηρίων από νομικό 

σύμβουλο του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή. Για τη νομική υποστήριξη του υπαλλήλου αποφασίσει 

η Οικονομική Επιτροπή μετά από θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

3. Στην προκειμένη περίπτωση με το με αριθμό ΑΒΜ 2017/325 κλητήριο θέσπισμα του 

Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου Ιωάννη Τριανταφυλλίδη, ο Γεώργιος Χατζάκης του Νικολάου, 

πρώην Προϊστάμενος της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου, καλείται να εμφανιστεί 

ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου στις 24-11-2017, για το να δικαστεί ως υπαίτιος του 

ότι «στη Ρόδο, κατά το χρονικό διάστημα από 13.6.2012 έως 31.3.2015, με περισσότερες από μία 

πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου ποινικού αδικήματος, με πρόθεση παρέβη τα 

καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος και συγκεκριμένα, 

με την ιδιότητα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου και, 

συνεπώς, όντας υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' του ΠΚ, παρέλειψε να προβεί σε 

έλεγχο νομιμότητας κατασκευών με την διενέργεια αυτοψίας και σε έκδοση πρωτοκόλλων αυθαίρετων 

κατασκευών, με σκοπό να προσπορίσει στους ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών παράνομο όφελος, 

της ωφέλειας τους συνισταμένης στην παράλειψη ενεργειών νομιμοποίησης των αυθαίρετων 

κατασκευών ή καθαίρεσης ή με άλλο τρόπο μορφολογικής αποκατάστασης τους και στην μη ανάκληση 

της άδειας λειτουργίας τους, καίτοι δεν συνέτρεχαν οι απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, 

ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου έως και 31.3 2015, με τον 

ανωτέρω σκοπό, προέβη κατ' εξακολούθηση στους κάτωθι χρόνους στις ακόλουθες παραλείψεις:  

α) Παρότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στις 13.6.2012 ενημέρωσε εγγράφως την Υπηρεσία 

Δόμησης του Δήμου Ρόδου ότι κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε στις 4.6.2012 στην θέση ΒΙΓΛΙ της 

κεντρικής παραλίας της Λίνδου (παραλία «Παλλά») διαπίστωσε την κατασκευή οκτώ αυθαίρετων 

παραγκών από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 728 Γαιών, 

φερόμενης ιδιοκτησίας Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου, οι οποίες έθιγαν ανεπανόρθωτα την εικόνα του 

αρχαιολογικού χώρου και του ιστορικού τοπίου της Λίνδου και ήταν ορατές τόσο από το μονοπάτι 

καθόδου προς την παραλία όσο και από την Ακρόπολη της Λίνδου, και ενώ ήταν η δεύτερη κατά σειρά 

αυτοψία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στην ίδια θέση μετά την αρχική αυτοψία που 

διενήργησε στις 7.12.2010 για την οποία είχε ενημερωθεί και τότε η Υπηρεσία Δόμησης χωρίς να 

προβεί σε κάποια ενέργεια, ωστόσο ο κατηγορούμενος από 13.6.2012 έως και 31.3.2015, δεν έδωσε 

εντολή διενέργειας αυτοψίας προκειμένου να εκδοθούν πρωτόκολλα αυθαιρέτου για τις ως άνω 

αυθαίρετες κατασκευές και να ανακληθούν οι άδειες λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στην ΚΜ 728 Γαιών. 

β) Παρότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στις 29.1.2015, 5.2.2015, 9.2.2015, και 19.3.2015 

υπέβαλε στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου αιτήματα ανάκλησης της άδειας 

λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στον οικισμό Λίνδου ιδιοκτησίας των 

Κων/νου Καραγεωργίου (Museum bar), Ιωάννας Ιωαννίδη (εστιατόριο «SYMPOSIUM»), Μυσιρλάκη 

Λάμπη (οβελιστήριο «MIKIS FAST FOOD»), Αποστόλου Μπάκα (οβελιστήριο «LAKIS PLACE») και 

Νικολάου Χρονόπουλου (εστιατόριο «Lindian House»), καθώς διαπίστωσε στις ανωτέρω επιχειρήσεις, 

μετά από αυτοψίες που διενήργησε, επεμβάσεις κατά παράβαση του νόμου περί προστασίας 

αρχαιοτήτων (Ν.3028/2002), ωστόσο ο κατηγορούμενος από 29.1.2015 έως και 31.3.2015, δεν έδωσε 
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εντολή διενέργειας αυτοψίας προκειμένου να εκδοθούν πρωτόκολλα αυθαιρέτου για τις ως άνω 

αυθαίρετες κατασκευές και να ανακληθούν οι άδειες λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω αρχαιολογικών παραβάσεων σε ενεργό οικισμό εντός 

οριοθετημένου χώρου του Ν. 3029/2002 παρότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ40/105606/5210/12-12-2005 η ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους 

ήταν υποχρεωτική. 

γ) Παρότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στις 22.4.2013 απέστειλε στην Διεύθυνση Υπηρεσίας 

Δόμησης του Δήμου Ρόδου πορίσματα μορφολογικού ελέγχου για εβδομήντα επτά (77) καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος του οικισμού Λίνδου Ρόδου προκειμένου η τελευταία να διενεργήσει 

άμεσα αυτοψίες για τον έλεγχο όλων των πορισμάτων, ιδίως δε για δεκαπέντε (15) από τα ανωτέρω 

καταστήματα που είχαν δομικές εκκρεμότητες, όπως κτηματολογικές και οικοδομικές υπερβάσεις και 

αλλοιώσεις όψεων, προκειμένου να εκδώσει πρωτόκολλα αυθαιρέτου, και παρόλο που η Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ενημέρωσε στις 17.5.2013 την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ρόδου ότι είναι 

εξαιρετικά επείγουσα η έκδοση πρωτοκόλλων αυθαιρέτων λόγω των σοβαρών παραβάσεων ιδίως στα 

καταστήματα με δομικές εκκρεμότητες που περιελάμβανε στην από 22.4.2013 αναφορά της, ωστόσο ο 

κατηγορούμενος από 22.4.2013 έως και 31.3.2015, δεν έδωσε εντολή διενέργειας αυτοψίας για την 

έκδοση πρωτοκόλλων αυθαιρέτου στα κάτωθι καταστήματα που περιλαμβάνονται στην από 22.4.2013 

αναφορά προόδου της ως άνω υπηρεσίας. 

Για παράβαση των άρθ. 1, 13α΄, 14, 15, 18, 26§1α', 27, 51, 53, 79, 98, 259 και 263Α ΠΚ σε συνδυασμό 

με άρθ. 390 του Π.Δ. 14-7-1999 και εγκύκλιος ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ40/ 105606/5210/12-12-

2005». 

Με την παραπάνω σχετική από 17-11-2017 αίτησή του ο Γεώργιος Χατζάκης του Νικολάου, που ήταν 

Προϊστάμενος της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου κατά την τέλεση του παραπάνω 

αδικήματος που του αποδίδεται, ζητά να τύχει της νομικής υποστήριξης και να παραστεί με νομικό 

σύμβουλο του Δήμου Ρόδου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 24-11-2017 ή σε οποιαδήποτε 

άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, λόγω προφανώς οικονομικών 

δυσκολιών και λόγω του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης, αφού κατηγορείται 

λόγω της ιδιότητάς του ως Προϊστάμενου της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου, κατηγορία 

που άδικα του αποδίδεται. Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να αποφασίσει θετικά η Οικονομική Επιτροπή 

και να ορίσει εμένα να υπερασπιστώ τον αιτούντα.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 την υπ΄ αριθ. 2/96172/20-11-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, 

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

 Την με αριθ. 664/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΥΘΘΩ1Ρ-3ΩΙ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια αντιμισθία, κ. 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου, και δίνει την εντολή και το δικαίωμα στον ανωτέρω για να παραστεί στο 

Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις  24/11/2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να υπερασπιστεί νομικά τον πρώην Προϊστάμενο Δ/νσης 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου κ. Χατζάκη Γεωργίου του Νικολάου . 
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ΘΕΜΑ 6o (εκτός ημερήσιας διάταξης)           Απόφ. Αρ: 683 / 2017 (ΑΔΑ: 60ΦΜΩ1Ρ-2Η0) 

Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών στις 07-12-2017 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της 14-10-

2014 με αριθμό κατάθεσης 16363/15-10-2014 αγωγής του  Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης 

και Αειφόρας Ανάπτυξης,  που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο  Αθηνών  

(Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου, με αρ. πρωτ. 

2/96180/20-11-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/96180/20-11-2017 

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, ως παρακάτω:   

 

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 7-12-2017 

και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της 14-10-2014 και με αριθμό κατάθεσης 

16363/15-10-2014 αγωγής του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρας Ανάπτυξης, που 

στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.  

  

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρας 

Ανάπτυξης», που εδρεύει στις Αχάρνες Αττικής, οδός Σπύρου Λούη αρ. 1, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, που 

είναι καθολικός διάδοχος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), άσκησε 

εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 14-10-2014 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 115855/15-10-2014 

και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 16364/15-10-2014 αγωγής του που απευθύνεται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω, με την οποία ζητά να καταβάλει 

σαυτόν ο Δήμος Ρόδου το ποσό των 22.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%, ήτοι 4.180 ευρώ, ήτοι συνολικά το 

ποσό των 26.180 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από τις 30-4-2010, άλλως από την επίδοση της αγωγής, που 

έγινε στις 17-10-2014, ως αμοιβή από την από 20-10-2009 προγραμματική σύμβαση για τη διεξαγωγή 

από το ΙΓΜΕ εκτεταμένης Υδρογεωλογικής – Γεωφυσικής Έρευνας» με σκοπό τον εντοπισμό 

εκμεταλλεύσιμων υδάτινων αποθεμάτων και την ασφαλέστερη χωροθέτηση υδρογεωτρήσεων για την 

άμβλυνση των συνεχών αυξανόμενων προβλημάτων του Δήμου Νότιας Ρόδου. Για τη συζήτηση της 

αγωγής αυτής ορίστηκε δικάσιμος η 7-12-2017. 

2. Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του 

Δήμου Ρόδου για την αγωγή του παραπάνω Κέντρου, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να 

δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρους του Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η 

πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 7-12-2017 ή σε οποιαδήποτε 

άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, 

να υποβάλω προτάσεις και γενικά να προβαίνουμε σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της παραπάνω 

αγωγής.  

3. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της 

άδειας να μεταβώ στην Αθήνα στις 6-12-2017 μέχρι 7-12-2017 για να παραστώ στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της παραπάνω αγωγής, ήτοι στις 7-12-2017, αλλά και να 

αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 400 ευρώ από το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του 

Δήμου.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/96180/28-11-2017 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

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

 

Εγκρίνει την παράσταση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου, στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 07-12-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή 

ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της από 14/10/2014 και με 

αριθμό κατάθεσης 16363/15-10-2014 αγωγής του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρας Ανάπτυξης, 

που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.   

Χορηγεί στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο άδεια για να μεταβεί 

στην Αθήνα στις 6-12-2017 μέχρι 7-12-2017 για να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

κατά τη δικάσιμο της αμέσως παραπάνω αγωγής, ήτοι στις 07/12/2017.  

Η διάθεση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6422.0001 ποσού 400,00 € έχει γίνει με την απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής αρ. Ορθή  665/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΛΤ5Ω1Ρ-ΛΝΣ). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o (εκτός ημερήσιας διάταξης)           Απόφ. Αρ: 684 / 2017 (ΑΔΑ: 68ΘΛΩ1Ρ-8ΜΣ) 

Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού 2017 που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή 

(Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ)  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/96808/21-11-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/96808/21-11-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:  

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή (Δ.Κ ΙΑΛΥΣΟΥ)  

       Έχοντας υπόψη:      

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173, παρ.1 και παρ.3 του Ν.3463/2006 

2. Τα άρθρα 32 έως 37 του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

3. Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017, παρ. 3του άρθρου 2 και παρ. 4 του άρθρου 9  

5. Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 594/2017 («Διάθεση 

πίστωσης» ) 

6. Τα σχετικά δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης και κατόπιν ελέγχου τους 

σας  υποβάλλουμε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται ο Κ.Α προυπ. 2017 της 

δαπάνης και τα παραστατικά της προς έγκριση: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

2180 17/11/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 386,14 

ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΥΥ 

4Χ10 Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης-ανάληψη 

υποχρέωσης, βάσει όλων των ανωτέρω, προκειμένου για την αναπλήρωση του ποσού της πάγιας 

προκαταβολής της Τ.Κ. Ιαλυσού και την αποκατάστασή της στο αρχικό της ύψος». 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

2178 17/11/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 142,29 

ΠΑΣΣΑΛΟΙ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 
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(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

Προϊσταμένου Λογιστηρίου  κ. Καράμπη Ηλία) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/96808/21-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την με αριθ. 664/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΥΘΘΩ1Ρ-3ΩΙ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 173, παρ.1 και παρ.3 του Ν.3463/2006 

 Τα άρθρα 32 έως 37 του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

 Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

 Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017, παρ. 3του άρθρου 2 και παρ. 4 του άρθρου 9  

 Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 594/2017  («Διάθεση 

πίστωσης») 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στη διάθεση πιστώσεων έτους 2017 ως 

επείγουσες δαπάνες από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ), στο  σχετικό Κ.Α.70-

6662.0002, προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί 

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

Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Αρ. Ημ. Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

2180 17/11/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 386,14 

ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΝΥΥ 4Χ10 Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

 

 

 

 

 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

2178 17/11/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 142,29 

ΠΑΣΣΑΛΟΙ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

2179 17/11/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 248,00 

ΠΛΕΓΜΑ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΠΛΕΚΤΟ Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ 
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ΘΕΜΑ 8o (εκτός ημερήσιας διάταξης)              Απόφ. Αρ: 685 / 2017 (ΑΔΑ: Ω0ΙΧΩ1Ρ-726) 

Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, κλπ στους ΟΤΑ Α’ 

Βαθμού. 

(Εισήγηση τμήμ. Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρ.: 2/96598/20-11-

2017) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προσόδων Δήμου Ρόδου, με πρωτ.: 2/96598/20-11-2017, ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας , κ.λ.π. στους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 

 Με την υπ. Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΈΞ2017/12-05-2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων 

Οικονομικών,  Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ότι παραχωρείτε στους Δήμους το 

δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους χώρους εντός της αρμοδιότητας τους.  

 Η παραχώρηση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και ισχύει μέχρι 31/12/2019. 

 Ύστερα από τα παραπάνω, εισηγούμεθα: 

α) την λήψη απόφασης για την περαιτέρω εκμίσθωση (ένα ή δύο έτη), της χρήσης αιγιαλού-παραλίας, 

σε ιδιώτες (Δημοπρατούμενες θέσεις – Προτιμησιακά). 

γ) την λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή του ποσοστού του μισθώματος που θα καταβάλλεται 

στον Δήμο ποσοστού 70%. 

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

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/96598/20-11-2017 εισήγηση του τμήματος Προσόδων,  

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

 Την υπ. αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΈΞ2017/12-05-2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Οικονομικών,  

Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

 Την με αριθ. 664/2017 (Α.Δ.Α.: Ψ66ΩΩ1Ρ-Γ4Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τον χρόνο παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς 

τρίτους, για τις απευθείας μισθώσεις (άσκηση προτιμησιακού δικαιώματος) να είναι είτε ετήσιος έως 

31/12/2018,  είτε διετής  έως 31/12/2019 ανάλογα με το αίτημα του κάθε ενδιαφερόμενου  και  ο 

χρόνος παραχώρησης για τις δημοπρατούμενες θέσεις θα είναι διετής έως 31/12/2019. 

Β)  Εγκρίνει την καταβολή του μισθώματος  ποσοστού 70% υπέρ του Δήμου Ρόδου,  α) για τις ετήσιες 

μισθώσεις  η καταβολή  να γίνεται με την υπογραφή της σύμβασης και β) για τις διετής μισθώσεις 50% 
του ποσού θα καταβάλετε με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο ποσό  μέχρι τις 31/3/2019. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9o (εκτός ημερήσιας διάταξης)           Απόφ. Αρ: 686 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΨΤΤΩ1Ρ-Θ41) 

Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2018  

(Εισήγηση Τμήματος  Προϋπολογισμού και πληροφόρησης, με αρ. πρωτ.2/96975/21-11-2017) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την με αριθμ. 2/96975/21-11-

2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήματος Προϋπολογισμού και 

πληροφόρησης, ως κατωτέρω: 
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«ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2018» 

          Με τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) οι Δήμοι υποχρεούνται στη σύνταξη του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης,(Ο.Π.Δ.) 
Βάσει των τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν.4172/13 στο Ν.4111/13 σχετικά με το “Παρατηρητήριο” 
εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/13, η οποία τροποποιεί τη ΚΥΑ 7261/13. Η ΚΥΑ 7261/13 προσδιορίζει τις 
διαδικασίες και τα κριτήρια για τη σύνταξη και παρακολούθηση του ΟΠΔ. 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αναφέρει σχετικά: 
Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό 
πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των 
νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995 

Ο Ν.4172/13 με το άρθρο 76 τροποποιεί το περιεχόμενο του ΟΠΔ και αφαιρεί το ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης καθώς και το 5ετές επιχειρησιακό πρόγραμμα από τους υποβαλλόμενους 

πίνακες. Η ΚΥΑ 41273/13 προσαρμόζει τη ΚΥΑ 7261/13 στις παραπάνω αλλαγές. Με το τρόπο 

αυτό οι ΟΤΑ Αβαθμού υποβάλλουν, ως ΟΠΔ, μόνο το πίνακα 5α«στοχοθεσία οικονομικών 

αποτελεσμάτων των δήμων και των νπδδ» 

Το νέο στοιχείο που προστίθεται στη ΚΥΑ και δεν προβλέπεται από το άρθρο 76 του Ν.4172/13, 

αφορά τον ίδιο το πίνακα στοχοθεσίας. Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 41273/13 «Στα σκιασμένα πεδία με την 

ένδειξη «0» του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δήμων και νπδδ, περιέχονται 

μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο ορισμένων εκ των στοιχείων τους, οι 

οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση από τους προαναφερθέντες φορείς της ηλεκτρονικής μορφής 

του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στα σκιασμένα πεδία τους καθιστά το 

ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο. 

Στο τέλος του πίνακα 5α που παρουσιάζει η ΚΥΑ 41273/13 υπάρχουν οδηγίες συμπλήρωσης του 

πίνακα, οι οποίες έρχονται να καλύψουν κενά που παρουσιάστηκαν στον αρχικό πίνακα που εκδόθηκε 

με τη ΚΥΑ 7261/13. 

Πίνακας στοχοθεσίας 

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου 
προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του 
αντίστοιχου οικονομικού έτους. 
Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της 
κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του 

έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο 
συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της 
χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12. 

Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και 
αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και 
δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, 

Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). 
Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να 
αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. 

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού υπό την έννοια ότι 
το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του 

ταμειακού υπολοίπου. 
Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα 
συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν 
αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. 
Το πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΟΤΑ πρέπει να διασφαλίζει την ισοσκέλιση του 

προϋπολογισμού και να συμβάλλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων και δαπανών όσο και ως προς τη 
μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους. 

http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10955_kya41273_15102013.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10010_kya_7261.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/nodes/101/17895_ar_76.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10955_pin5a_d_npdd15102013.xls
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Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου 
οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους 
αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το 

ν. 4093/12. 

Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα 
και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι εξής 
παράμετροι : 

Η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του έτους και ετησίως 
(υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των εσόδων). 

 Η αδυναμία ισοσκέλισης του ετήσιου προϋπολογισμού ή του προσωρινού απολογισμού του 
ΟΤΑ κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους συνιστά αυτοδίκαια αδυναμία 
επίτευξης των ετήσιων στόχων του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός και συνεπάγεται την 
άμεση υπαγωγή του στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Το ίδιο ισχύει σε κάθε περίπτωση που 
αποτυπώνεται μη ισοσκελισμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους. 

Η πορεία είσπραξης των υπο-ομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας 

(Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια έσοδα - Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 32-ΚΑΕ 85) και το επίπεδο των εξόδων 
των γραμμών 1, 4, 5, 6 και 7 του πίνακα (Κόστος προσωπικού, Δαπάνες για επενδύσεις, 
Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες), 

Η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου 

οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση. 

Εξέταση αποκλίσεων εσόδων και εξόδων 

Για τον εντοπισμό των αρνητικών αποκλίσεων, η πορεία είσπραξης των εσόδων εξετάζεται σε 
συσχετισμό με το βαθμό προσαρμογής των εξόδων για την αντιστάθμιση της πορείας αυτής σύμφωνα 
με τους δημοσιονομικούς στόχους καθώς και με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση 
με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους. 

Ειδικότερα, τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του έτους (έσοδα περιλαμβανομένου του 

χρηματικού υπολοίπου για τους δήμους συγκρίνονται με τους αντίστοιχα τιθέμενους στόχους 
(Εκτέλεση μείον Στόχος) και τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται με τις δαπάνες 
που πληρώνονται εντός του έτους (Στόχος μείον Εκτέλεση). 

Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτήρα λογίζεται η υστέρηση εσόδων έναντι του τιθέμενου στόχου (ποσό 
με αρνητικό πρόσημο: Εκτέλεση μείον Στόχος), η πραγματοποίηση δαπανών καθ ’ υπέρβαση του 
τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : Στόχος μείον Εκτέλεση) και η αύξηση του ποσού των 

απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι αυτού που καταγράφηκε την 31/12 του προηγούμενου έτους (ποσό με 
αρνητικό πρόσημο : ποσό την 31/12 μείον ποσό μήνα). Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής 
απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%) έναντι των τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω 
διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων 
υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς (σε περίπτωση που αυτές εμφανίζουν μείωση, η 
διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη) . Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω 

συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό (%) της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει 
από την εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων). 

Οι στόχοι εσόδων και εξόδων αναμορφώνονται υποχρεωτικά, δια της ανάλογης αναμόρφωσης του 
ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος εκτέλεσής του στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις οδηγίες της ΚΥΑ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. 
Εφόσον με βάση τα στοιχεία του υποβαλλόμενου ΟΠΔ, διαπιστωθεί από το Παρατηρητήριο απόκλιση 

από τις οδηγίες που παρασχέθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους με 
την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή το 
Παρατηρητήριο υποδεικνύει την απόκλιση στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ αρχή, η οποία 
υποχρεούται να τον καλέσει για να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ εντός 15 
ημερών. 
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Απόκλιση των εσόδων. 

Ανεξαρτήτως της απόδοσης των στόχων των συνολικών εσόδων, εάν καταγραφεί αρνητική απόκλιση 
σε ποσοστό άνω του 10% για κάποια από τις υπο-ομάδες εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του 
ενοποιημένου πίνακα των δήμων (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, ίδια έσοδα, έσοδα που προβλέπεται 
να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών), κατά το κλείσιμο του πρώτου 
τριμήνου του έτους ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε μέτρα και παρεμβάσεις για τη 

διόρθωση της απόκλισης προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου του επόμενου τριμήνου (στόχος για 
την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος), γνωστοποιώντας αυτά με ειδική έκθεση που συντάσσεται από τον 
προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του (Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων) στο 
Παρατηρητήριο, στον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην αρμόδια για την εποπτεία 
του αρχή. Στην έκθεση περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα, ο χρόνος λήψης τους και τεκμηριώνονται 
με στοιχεία οι αναμενόμενες οικονομικές αποδόσεις τους. 

Κατά την ίδια περίοδο το Παρατηρητήριο παρέχει προς τον ΟΤΑ οδηγίες και εισηγείται μεθόδους για 
τη διόρθωση της απόκλισης, αξιολογεί τους στόχους εσόδων και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διατυπώνει 
πρόταση για την τροποποίηση αυτών σε συγκεκριμένα επίπεδα μέσω αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού. 
Στην περίπτωση που διαφαίνεται αδυναμία διόρθωσης της ανωτέρω απόκλισης, το οικείο συμβούλιο 
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού και αντίστοιχα των ετήσιων 

στόχων, μειώνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιμέρους ομάδες εσόδων και προσαρμόζοντας κατά το 
αντίστοιχο ποσό το σκέλος των εξόδων και ιδίως των υπο-ομάδων αυτών που αναγράφονται στις 
γραμμές 1, 4, 5, 6, και 7 (Κόστος προσωπικού, Δαπάνες για επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις 
σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες) του πίνακα στοχοθεσίας των δήμων, , διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού . Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται 
υποχρεωτικά υπόψη οι σχετικές υποδείξεις του Παρατηρητήριου προς τον ΟΤΑ και την αρμόδια για 

την εποπτεία του αρχή. 
Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του ΟΠΔ, την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων και την ισοσκέλισή τους, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ ’ αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β 30-12-2010) και 
74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β' 30-12-2010) Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, όπως 
εκάστοτε ισχύουν περί καθορισμού του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του 

τρόπου ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και  «Οικονομικά στοιχεία 
περιφερειών, των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» . 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε για έγκριση το Ο.Π.Δ. του Δήμου Ρόδου, το οποίο 
συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 76 του ν Ν.4172/13 και στην ΚΥΑ 41273/13 των 
Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες. 
Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.)Δήμου Ρόδου έτους 2018. 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ : 

1) Πίνακας στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου έτους 2018. 
2) Αποφάσεις συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων για Έγκριση Στοχοθεσίας έτους 2018 

των Νομικών Προσώπων που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) με συνημμένους τους σχετικούς πίνακες στοχοθεσίας, 
των: 

1. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 
2. Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης 
3. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
4. Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής 
και Προϊσταμένης Τμήματος Προϋπολογισμού κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

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

 

 

http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/6665_74712.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/6665_74712.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/6666_74713.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/6666_74713.pdf
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 την υπ΄αριθ. 2/96975/21-11-2016 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013), 

 τις τροποποιήσεις του  Ν.4172/13 στο Ν.4111/13,   

 την ΚΥΑ 41273/13, η οποία τροποποιεί τη ΚΥΑ 7261/13,   

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

 Την με αριθ. 664/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΥΘΘΩ1Ρ-3ΩΙ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Μειοψηφούσης  της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

Α) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους 2018,  

Β) Παραπέμπει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους  2018 στο 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, για την τελική ψήφιση και κατακύρωσή του, όπως ακριβώς 

προβλέπεται (άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. α΄, ν. 3852/2010). 

Τα ανωτέρω επισυναπτόμενα έγγραφα, οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου και Νομικών 

Προσώπων του Δήμου, θεωρούνται ως αναπόσπαστα έντυπα – ένθετα της παρούσας. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10o (εκτός ημερήσιας διάταξης)          Απόφ. Αρ: 687 / 2017 (ΑΔΑ: ΨΙΟΣΩ1Ρ-ΑΙΧ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης θέσεων 

περιπτέρων και κατακύρωση αποτελέσματος.  

(Εισήγηση Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης 

εμπορικών δραστηριοτήτων, με αρ. πρωτ.: 5/97043/21-11-2017) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με πρωτ.: 5/97043/21-11-2017 

εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας & Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου, δια μέσω της οποίας 

κοινοποιούνται τα πρακτικά της επαναληπτικής δημοπρασίας, ως κατωτέρω: 

Θέμα: Κατακύρωση επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης θέσεων 

περιπτέρων με δημοπρασία. 

Σχετ.: 1. Η παρ. 8, του  άρθρου 5, του Π.Δ. 270/1981.  

          2. Η παρ. 1ε, του άρθρου72, του Ν.3852/2010.  

 

Σύμφωνα με τα πρακτικά της επιτροπής δημοπρασίας (φωτοαντίγραφα των οποίων σας διαβιβάζονται 

συνημμένα) εκμίσθωσης δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων που διενεργήθηκε την 20
η
 Νοεμβρίου 

2017 (επαναληπτική δημοπρασία) προέκυψαν τα κατωτέρω: 

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1 
οδός Αττάλειας-Ρόδος, 

 

ΑΓΟΝΟ 
-------- 

2 πλατεία Αγ. Όρους-οδός Καβάλας-Ρόδος, ΑΓΟΝΟ -------- 

3 
συμβολή των οδών Αθηνών και 

Νοσοκόμων-Ρόδος, 
ΑΓΟΝΟ -------- 

4 οδός Στρατή Μυριβήλη-Ρόδος, ΑΓΟΝΟ -------- 

5 οδός Άγγελου Σικελιανού-Ρόδος, ΑΓΟΝΟ -------- 

6 πλατεία Αιγαίου-Ρόδος, ΑΓΟΝΟ -------- 

7 
πλατεία Απολλώνων-Δημ. Κοιν. 

Απολλώνων 
ΑΓΟΝΟ -------- 

http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10955_kya41273_15102013.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10010_kya_7261.pdf
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000025956_N0000000191_S0000002231
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051513
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Παρακαλούμε για τις κατά αρμοδιότητα ενέργειες σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω (1) και (2) σχετικά. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας & Βιομηχανίας κ. Πόκκια 

Γεωργίου) 

 

Πρακτικό 1
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 20
η
 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή 

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

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει την επαναληπτική δημοπρασία για 

την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 5202/2017 

απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τρία (3), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος (απών) 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

 

 Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο του Δήμου Ρόδου κ. Παπαδόπουλο 

Ευθύμη. Αμέσως μετά κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και αφού κατά την προκαθορισμένη ώρα 

(10:00) της επαναληπτικής δημοπρασίας δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος ύστερα από 

πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία και έγινε αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη, 

αποφασίστηκε η παράταση της ώρας έναρξης κατά μισή ώρα. 

Μετά και την παρέλευση της παρατάσεως συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής 

επαναληπτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

 
ΟΔΟΣ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ, ΡΟΔΟΣ  

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 350,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 4.200,00€ ετήσιο μίσθωμα  

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη κατά σειρά 

εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

ΑΓΟΝΟΣ    

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

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Πρακτικό 2
ου

  Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 20
η
 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή 

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

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει την επαναληπτική δημοπρασία για 

την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 5202/2017 

απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τρία (3), ήτοι: 
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1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος (απών) 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

 Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο του Δήμου Ρόδου κ. Παπαδόπουλο 

Ευθύμη. Αμέσως μετά κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και αφού κατά την προκαθορισμένη ώρα 

(10:00) της επαναληπτικής δημοπρασίας δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος ύστερα από 

πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία και έγινε αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη, 

αποφασίστηκε η παράταση της ώρας έναρξης κατά μισή ώρα. 

 Μετά και την παρέλευση της παρατάσεως συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής 

επαναληπτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ-ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΡΟΔΟΣ    

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 300,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 3.600,00€ ετήσιο μίσθωμα   

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη κατά σειρά 

εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

Ονοματεπώνυμο 

πλειοδότη κατά σειρά 

εκφωνήσεως 

Ποσό προσφοράς 

(ενοίκιο ανά μήνα) 

ΑΓΟΝΟΣ    

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

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Πρακτικό 3
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 20
η
 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή 

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

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει την επαναληπτική δημοπρασία για 

την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 5202/2017 

απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τρία (3), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος (απών) 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

 

 Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο του Δήμου Ρόδου κ. Παπαδόπουλο 

Ευθύμη. Αμέσως μετά κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και αφού κατά την προκαθορισμένη ώρα 

(10:00) της επαναληπτικής δημοπρασίας δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος ύστερα από 

πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία και έγινε αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη, 

αποφασίστηκε η παράταση της ώρας έναρξης κατά μισή ώρα. 

Μετά και την παρέλευση της παρατάσεως συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής 

επαναληπτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:  
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ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΡΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 350,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 4.200,00€ ετήσιο μίσθωμα 
 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη κατά σειρά 

εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

ΑΓΟΝΟΣ    

 

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

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Πρακτικό 4
ο 
Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 20
η
 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή 

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

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει την επαναληπτική δημοπρασία για 

την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 5202/2017 

απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τρία (3), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος (απών) 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

 Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο του Δήμου Ρόδου κ. Παπαδόπουλο 

Ευθύμη. Αμέσως μετά κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και αφού κατά την προκαθορισμένη ώρα 

(10:00) της επαναληπτικής δημοπρασίας δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος ύστερα από 

πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία και έγινε αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη, 

αποφασίστηκε η παράταση της ώρας έναρξης κατά μισή ώρα. 

Μετά και την παρέλευση της παρατάσεως συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής 

επαναληπτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

 
ΟΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ, ΡΟΔΟΣ   

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 300,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 3.600,00€ ετήσιο μίσθωμα   

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη κατά σειρά 

εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

ΑΓΟΝΟΣ    

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

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Πρακτικό 5
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

Στην Ρόδο, σήμερα την 20
η
 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η 
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επιτροπή για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, 

μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει την επαναληπτική 

δημοπρασία για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 

5202/2017 απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τρία (3), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος (απών) 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

 Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο του Δήμου Ρόδου κ. Παπαδόπουλο 

Ευθύμη. Αμέσως μετά κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και αφού κατά την προκαθορισμένη ώρα 

(10:00) της επαναληπτικής δημοπρασίας δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος ύστερα από 

πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία και έγινε αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη, 

αποφασίστηκε η παράταση της ώρας έναρξης κατά μισή ώρα. 

 Μετά και την παρέλευση της παρατάσεως συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής 

επαναληπτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

 
ΟΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΡΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 500,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 6.000,00€ ετήσιο μίσθωμα 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη κατά σειρά 

εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

ΑΓΟΝΟΣ    

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

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

 

Πρακτικό 6
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 20
η
 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή 

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

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει την επαναληπτική δημοπρασία για 

την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 5202/2017 

απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τρία (3), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος (απών) 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

 

 Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο του Δήμου Ρόδου κ. Παπαδόπουλο 

Ευθύμη. Αμέσως μετά κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και αφού κατά την προκαθορισμένη ώρα 

(10:00) της επαναληπτικής δημοπρασίας δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος ύστερα από 
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πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία και έγινε αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη, 

αποφασίστηκε η παράταση της ώρας έναρξης κατά μισή ώρα. 

 Μετά και την παρέλευση της παρατάσεως συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής 

επαναληπτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΡΟΔΟΣ  

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 500,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 6.000,00€ ετήσιο μίσθωμα   

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη κατά σειρά 

εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

ΑΓΟΝΟΣ    

   

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

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Πρακτικό 7
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 20
η
 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή 

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

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει την επαναληπτική δημοπρασία για 

την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 5202/2017 

απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τρία (3), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος (απών) 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

 

 Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο του Δήμου Ρόδου κ. Παπαδόπουλο 

Ευθύμη. Αμέσως μετά κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και αφού κατά την προκαθορισμένη ώρα 

(10:00) της επαναληπτικής δημοπρασίας δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος ύστερα από 

πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία και έγινε αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη, 

αποφασίστηκε η παράταση της ώρας έναρξης κατά μισή ώρα. 

 Μετά και την παρέλευση της παρατάσεως συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής 

επαναληπτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ, ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ  

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 250,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 3.000,00€ ετήσιο μίσθωμα  

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη κατά σειρά 

εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

ΑΓΟΝΟΣ    

  

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

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της επιτροπής διαγωνισμού) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 5/97043/21-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας & 

Βιομηχανίας, δια της οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, 

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

 Την με αριθ. 664/2017 (Α.Δ.Α.: Ψ66ΩΩ1Ρ-Γ4Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α) Εγκρίνει αυτούσια τα επτά (7) Πρακτικά της Επιτροπής δημοπρασίας εκμίσθωσης χρήσης θέσεων 

περιπτέρων που διενεργήθηκε την 20
η
 Νοεμβρίου 2017 (επαναληπτική δημοπρασία) και αφορούν τα 

εξής περίπτερα: 

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1 
οδός Αττάλειας-Ρόδος, ΑΓΟΝΟ -------- 

2 πλατεία Αγ. Όρους-οδός Καβάλας-Ρόδος, ΑΓΟΝΟ -------- 

3 
συμβολή των οδών Αθηνών και 

Νοσοκόμων-Ρόδος, 
ΑΓΟΝΟ -------- 

4 οδός Στρατή Μυριβήλη-Ρόδος, ΑΓΟΝΟ -------- 

5 οδός Άγγελου Σικελιανού-Ρόδος, ΑΓΟΝΟ -------- 

6 πλατεία Αιγαίου-Ρόδος, ΑΓΟΝΟ -------- 

7 
πλατεία Απολλώνων-Δημ. Κοιν. 

Απολλώνων 
ΑΓΟΝΟ -------- 

 

Β) Κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία εκμίσθωσης χρήσης επτά (7) θέσεων περιπτέρων που 

διενεργήθηκε την 20
η
 Νοεμβρίου 2017 (επαναληπτική δημοπρασία). 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o (εκτός ημερήσιας διάταξης)         Απόφ. Αρ: 688 / 2017 (ΑΔΑ: 62ΙΜΩ1Ρ-ΕΝΗ) 

Έγκριση δαπάνης που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ)  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αρ. πρωτ.2/97132/22-11-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/97132/22-11-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:  

«ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή (Δ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ)  

       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173, παρ.1 και παρ.3 του Ν.3463/2006 

2. Τα άρθρα 32 έως 37 του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

3. Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017, παρ. 3του άρθρου 2 και παρ. 4 του άρθρου 9  

5. Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 594/2017 («Διάθεση 

πίστωσης» ) 

6. Τα σχετικά δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης και κατόπιν ελέγχου τους 

σας  υποβάλλουμε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται ο Κ.Α προυπ. 2017 της δαπάνης 

και τα παραστατικά της προς έγκριση: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης-ανάληψη 

υποχρέωσης, βάσει όλων των ανωτέρω, προκειμένου για την αναπλήρωση του ποσού της πάγιας 

προκαταβολής της Τ.Κ. Ιαλυσού και την αποκατάστασή της στο αρχικό της ύψος.»  

 

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

Προϊσταμένου Λογιστηρίου  κ. Καράμπη Ηλία) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/97132/22-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την με αριθ. 664/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΥΘΘΩ1Ρ-3ΩΙ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 173, παρ.1 και παρ.3 του Ν.3463/2006 

 Τα άρθρα 32 έως 37 του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

 Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

 Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017, παρ. 3του άρθρου 2 και παρ. 4 του άρθρου 9  

 Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 594/2017 

 («Διάθεση πίστωσης» ) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στη διάθεση πίστωσης  έτους 2017 ως επείγουσα δαπάνη 

από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ), στο  σχετικό Κ.Α.70-6662.0002, προϋπολογισμού 

2017, η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

Αρ. 

Ημ. 

Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

11725 17/11/2017 ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

044633913 70-6662.0002 382,66 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 

1,5 * 25μ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 20-

19-16 

Δ.Ε.ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 12o (εκτός ημερήσιας διάταξης)          Απόφ. Αρ: 689 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΟΖΕΩ1Ρ-4Α9) 

Έγκριση για την ανατροπή υποχρέωσης - δέσμευσης  δαπάνης έργου προϋπολογισμού 

2017, λόγω πληρωμής του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αρ. πρωτ.2/97136/22-11-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του Λογιστηρίου της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/97136/22-11-2017 η οποία έχει ως εξής: 

Αρ. 

Ημ. 

Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ  ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

11725 17/11/2017 ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

044633913 70-6662.0002 382,66 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 

1,5 * 25μ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 20-

19-16 

Δ.Ε.ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 
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«Θέμα: Εισήγηση για ανατροπή υποχρεώσεων – δεσμεύσεων διαφόρων δαπανών  

ΣχΕΤ.: Αρ.Πρωτ. 2/96407-20/11/2017 
Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και προκειμένου για τη διαγραφή  παραστατικού 

λόγω πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 2 του 

Ν.4270/2014 και του άρθρου 4, παρ. 2
α
 του Π.Δ/τος 80/2016, εισηγούμαστε την ανατροπή 

υποχρεώσεων – δεσμεύσεων, στους Κ.Α προϋπολογισμού και για το παραστατικό που 

αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακες Α και Β :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Δικαιούχος Αξία Παρατηρήσεις 

44 31/12/2015 
ΜΑΚΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
2.901,42 

Διαγραφή λόγω πληρωμής 

από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

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

Προϊσταμένου Λογιστηρίου  κ. Καράμπη Ηλία) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/97136/22-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την με αριθ. 664/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΥΘΘΩ1Ρ-3ΩΙ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

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

 Το άρθρο 4, παρ 2
α
 του Π.Δ./τος  80/2016 

 Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει και προχωρά στην ανατροπή υποχρεώσεων – δεσμεύσεων, στον Κ.Α 

προϋπολογισμού για το παραστατικό που αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Δικαιούχος Αξία Παρατηρήσεις 

44 31/12/2015 
ΜΑΚΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 
2.901,42 

Διαγραφή λόγω πληρωμής 

από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την απόφαση ανατροπής, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα με το 

άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 13o (εκτός ημερήσιας διάταξης)            Απόφ. Αρ: 690 / 2017 (ΑΔΑ: 63ΞΣΩ1Ρ-453) 

Απευθείας ανάθεση για την ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος.  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αρ. πρωτ. 2/97254 /22-11-2017) 
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Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών 

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/97254/22-11-2017, ως κατωτέρω: 

 
«ΘΕΜΑ: Εισήγηση στην Ο.Ε. για την ανάθεση ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου λόγω του κατεπείγοντος. 

 

Στα πλαίσια ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2017 – 2018 το τμήμα 

προμηθειών διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό από το Μάιο με σχετική διακήρυξη στις 

13/06/2017. Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεσσάρων εταιρειών: 

1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

2. ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

που συμμετείχαν στην διαδικασία, η Ο.Ε. με την 464/2017 απόφασης της απέρριψε την προσφορά της 

εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. για ελλιπή φάκελο και η τελευταία κατέθεσε ένσταση κατά της 

παραπάνω απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Αιγαίου. Η Αποκεντρωμένη με την υπ’ αριθ. 

68893/31-10-2017 Απόφαση της ακυρώνει την 493/2017 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ρόδου και εμείς 

με την σειρά μας την προσβάλουμε στο άρθρο 152 Ν. 3463/2006. H υπηρεσία εκτιμά ότι η διαδικασία 

θα ολοκληρωθεί το γρηγορότερο σε τρεις μήνες μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Επειδή η ισχύουσα σύμβαση εκπνέει στις 01/12/2017, η Ο.Ε. με την Απόφαση 660/2017 αποφάσισε την 

ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του 

κατεπείγοντος. Έτσι το τμήμα προμηθειών ανήρτησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κατάθεση προσφορών έως τις 22/11/2017 και ώρα 10:00 που θα αφορά την  ασφάλιση των οχημάτων 

και μηχανημάτων του Δήμου μέχρι τις 28/02/2018. 

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οι παρακάτω εταιρείες με τις εξής τιμές: 

 

Επωνυμία Προσφορά 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

14.764,00€ 

ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 14.000,00€ 

 

Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε:   

 

Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα ως μειοδότης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. με 

ΑΦΜ:800429918, Θ. ΑΘΑΣΙΑΔΗ 31-33 ΔΡΑΜΑ Τ.Κ. 66100 ΤΗΛ.:2521031000 με τιμή 14.000,00€. 

  

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που ορίζει η Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την υπογραφή της σύμβασης, η  ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων θα 

ανατεθεί στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη.» 

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

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 την υπ΄ αριθ. 2/97254/22-11-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  58,72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου  118 του Ν. 4412/2016, 

 Την με αριθ. 664/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΥΘΘΩ1Ρ-3ΩΙ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Την με αριθ. 660/2017 (Α.Δ.Α.: 72ΗΑΩ1Ρ-ΕΡΦ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα: «Έγκριση για την απευθείας ανάθεση ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου, λόγω του κατεπείγοντος», 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 
(Μειοψηφούσης  της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα ως μειοδότης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. με ΑΦΜ: 

800429918, Θ. ΑΘΑΣΙΑΔΗ 31-33 ΔΡΑΜΑ Τ.Κ. 66100 ΤΗΛ.:2521031000 με τιμή 14.000,00€. 

  

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που ορίζει η Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την υπογραφή της σύμβασης, η  ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων θα 

ανατεθεί στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και αυτών που 

τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας τακτικής συνεδρίασης. 

              

          

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

         

 

        Σάββας Διακοσταματίου                                       Δράκος Στέφανος  

              Αντιδήμαρχος                                               

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

 

 

 

2. Σταυρή Μιχαήλ  
 

 

 

3. Ψυλλάκη Βασίλειο          
 

 

 

                                                                                   

4.  Καραγιάννη Μαρία                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                

 

 

                                                                                    

                                                                                       5     Παλαιολόγου Μιχαήλ 


