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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  

 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 32/ 4-9-2018 

  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 

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/ 53176/31-8-2018, η 

οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018.   

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

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

μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Παρασκευά Δημήτριο, 4. 

Σταυρή Μιχαήλ, 5. Καραγιάννη Μαρία, 6. Χατζηλαζάρου Μαρία, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ.   1. Μουτάφη Δήμο- Μιχαήλ (δικ/νος), 2. Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος), 3. Κασσανή 

Ευγένιο (δικ/νος),  4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 5. Δράκο Στέφανο (δικ/νος),  

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

Τριανταφυλλιάς, της υπαλλήλου  τμήματος διοικητικής υποστήριξης Οικονομικής επιτροπής Δήμου 

Ρόδου κ.  Παπαγεωργίου Μαρίας, του υπαλλήλου τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης 

Δήμου Ρόδου κ. Μοσχούς Σωτηρίου και της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου κ. Καλογήρου Παρασκευής, 

 

ΘΕΜΑ 1ο                                                                Aπόφ. Αρ.  473/ 2018 (ΑΔΑ: 6303Ω1Ρ-ΟΓΩ  ) 

 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής του διαγωνισμού 

«Παροχή Υπηρεσίας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος  

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση 

Ενέργειας  στο Δήμο Ρόδου». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/53112/31-8-2018) 

 

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

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/53112/31-8-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται 

το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της επιτροπής διαγωνισμού  της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή 

Υπηρεσίας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος  Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας  στο Δήμο Ρόδου», ως 

κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού  
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Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής του διαγωνισμού για την 

παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στο έργο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και 

εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου» και παρακαλούμε για την 

έγκριση του». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στην Ρόδο σήμερα την 28-08-2018, ημέρα Τρίτη. και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα 

γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

371/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας για την  Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος  Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων και 

εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας  στο Δήμο Ρόδου, η οποία έλαβε τον υπ΄ 

αριθ. 61620,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC003383788 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Βασίλειος Διακολιός 

2) Κων/νος Βασιλώττος 

3) Νικόλαος Αφαντενός 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 06-08-2018 

και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 10-08-2018 και ώρα 13:07 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 

στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 61620,1  και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενό των προσφορών.  

 

A/A Ονοματεπώνυμο 
Ημερομηνία -ώρα 

υποβολής προσφοράς 

1 
ENERGY CONSTRUCTION COMPANY ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
06/08/2018 14:44:36 

2 
PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
06/08/2018 08:57:12 

3 
Β ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
02/08/2018 14:22:36 

4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 02/08/2018 15:31:46 

5 

ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/07/2018 09:54:50 

6 

ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΠΕ 

06/08/2018 13:10:51 

7 ΖΑΡΑΙΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/08/2018 13:59:02 

8 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,ΛΑΖΑΡΟΣ 03/08/2018 16:42:06 
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2. Σύμφωνα με την διακήρυξη, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον 

ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 

δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 

τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 

να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία κατέθεσε το φάκελο 

μαζί με δείγματα των φωτιστικών ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή κατά την 

έναρξη της διαδικασίας μόνο ο οικονομικός φορέας:  

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 

1 
ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΠΕ 

 

3. Στην συνέχεια η Επιτροπή με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2/49938/10-08-2018 έγγραφο της ενημέρωσε τις 

εταιρίες που δεν κατέθεσαν εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο εντός της προθεσμίας που έληξε στις 

09-08-2018, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014, ότι αποκλείονται από την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και από την συνέχεια του διαγωνισμού.  

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η μοναδική προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς 

με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Επισημαίνεται ότι οι 

υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

4. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 

αποσφραγισθεί η προσφορά.  

 

5. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτή είχε λάβει 

από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος: 

 

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο συμμετέχοντας 

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε είναι: 

01.  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΡΟΔΟΣ 

02.  EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

03.  ΕΕΕΣ ΟΤΕ ΡΟΔΟΣ 

04.  ΕΕΕΣ GLOBILED ΡΟΔΟΣ 

05.  ΕΕΕΣ ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

06.  NOMIMOΠΟΙΗΣΗ ΟΤΕ 

07.  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ GLOBILED 

08.  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

09.  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΕ 

10.  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ GLOBILED 

A/A Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος 

1 

ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΠΕ 

105295/06-08-2018 
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11.  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

12.  ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

13.  Εξουσιοδότηση ΟΤΕ 

14.  ΠΡΑΚΤΙΚΟ GLOBILED 

15.  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

16.  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΡΟΔΟΣ 

17.  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

18.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

19.  ABBREVIATIONS 

20.  GLOBITEL_ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

21.  Βεβαίωση εγγραφής Globiled Μ.ΕΠΕ_ 

22.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ  

23.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠEΡΙΓΡΑΦΗ signed 

24.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των δειγμάτων προέκυψε ότι η προσφορά γίνεται δεκτή 

 

7. Ακολούθως η Επιτροπή αποσφράγισε το μοναδικό ενσφράγιστο φάκελο, που κατατέθηκε στην 

Επιτροπή μονογράφησαν δε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκα και είναι: 

-Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (2 τεμ) 

-ΕΕΕΣ (4 τεμ) 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την εξακρίβωση της εγκυρότητας των εγγυητικών 

επιστολών που κατατέθηκαν προέκυψε ότι ο συμμετέχοντας υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά που προέβλεπε η Διακήρυξη. 

 

8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς οι οποία είναι σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.  

Σύμφωνα με τα  κριτήρια ανάθεσης της Διακήρυξης η Επιτροπή, ομόφωνα, κατόπιν προσεκτικής 

μελέτης της υποβαλλόμενης Τεχνικής Προσφοράς αποφάσισε να δώσει τους παρακάτω βαθμούς  για 

τα κριτήρια: 

• Τ1  βαθμό 100 λόγω κάλυψης των απαιτήσεων της διακήρυξης, των τεχνικών χαρακτηριστικών, 

όπως ισχύς, απαιτούμενη φωτεινότητα, χρόνος ζωής 

• Τ2  βαθμό  120 λόγω υπερκάλυψης  των απαιτήσεων της διακήρυξης, δηλαδή της ύπαρξης 

δυνατότητας σύνδεσης μελλοντικά περισσότερων φωτιστικών σημείων από αυτά που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και της προσφοράς υποσυστήματος το οποίο επιτρέπει την 

αυτόματη διαχείριση των φωτιστικών μέσω αισθητήρων ελέγχου φωτεινότητας. 

• Τ3  βαθμό 110 λόγω , υπερκάλυψης των απαιτήσεων της διακήρυξης, αφού η πρόταση προβλέπει 

υλοποίηση του έργου σε 8 μήνες μόνο από την υπογραφή της σύμβασης αντί του μέγιστου 

προβλεπόμενου των 12 μηνών. 

• Τ4, βαθμό  120 λόγω υπερκάλυψης  των απαιτήσεων της διακήρυξης, στον ελάχιστο αριθμό των 

σημείων στους οποίους θα εφαρμοστεί το σύστημα τηλεδιαχείρησης, στα ελάχιστα σημεία 

ελάχιστης πρόσβασης wi-fi και στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό Κόμβων Τηλεδιαχείρισης 

στους οποίους θα συνδεθούν οι αισθητήρες κυκλοφορικής ροής 

• Τ5, βαθμό 120 αφού για το κριτήριο Τ5 τη μεγαλύτερη βαθμολογία σύμφωνα με τη διακήρυξη 

παίρνει ο υποψήφιος που προσφέρει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση (προσφερόμενο ποσοστό 

εξοικονόμησης 76,11%).  

 

Κριτήριο Βαθμολογία Βαρύτητα Αξιολόγηση 

Τ1 - Πληρότητα - Προδιαγραφές της 

Αναβάθμισης &  Λειτουργίας του 

Συστήματος Οδοφωτισμού 

Β1 =100 έως 120 30% Τ1=100 x 0,30=30 

Τ2 - Πληρότητα - Προδιαγραφές Β2=100 έως 120 15% Τ2=120 x 0,15=18 
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Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου 

Ενέργειας - Συστήματος Περιοδικής & 

Επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ 

Τ3 - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Β3=100 έως 120 10% Τ3=110 x 0,10=11 

Τ4 - Εγκατάσταση & Λειτουργία 

Εφαρμογών Smart Cities. 
Β4=100 έως 120 10% Τ4=120x 0,10=12 

Τ5 - Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας (σε 

Kw/h) 
Β5=100 έως 120 35% Τ5=120 x 0,35=42 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   113 

 

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

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/53112/31-8-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  

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

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

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

 Την με αριθ. 305/2018 (ΑΔΑ: ΨΒΓ1Ω1Ρ-ΝΝΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Το από 28/8/2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής διαγωνισμού για την «Παροχή 

Υπηρεσίας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος  

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση 

Ενέργειας  στο Δήμο Ρόδου».                                                                                                       

 

ΘΕΜΑ 2ο                                                               Aπόφ. Αρ.  474/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΙ9ΝΩ1Ρ-Ξ99 ) 

 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής του διαγωνισμού για την 

παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στο έργο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και 

εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/53114/31-8-2018) 

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

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/53114/31-8-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται 

το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της επιτροπής 

διαγωνισμού  για την «παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στο έργο: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων 

χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου». 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού  

Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής του διαγωνισμού για την 

παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στο έργο «Ενεργειακή 
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αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και 

εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στην Ρόδο σήμερα την 28-08-2018, ημέρα Τρίτη. και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα 

γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

370/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτου συμβούλου 

υποστήριξης του Δήμου στο έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος 

ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο 

Δήμο Ρόδου», η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 61838 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε 

νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας 

ΑΔΑΜ 18PROC003385102 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Κων/νος Βασιλώττος 

2) Βασίλειος Διακολιός 

3) Νικόλαος Αφαντενός  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 06-08-2018 

και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 10-08-2018 και ώρα 13:45  

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 

στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 61838 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 
 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενό των προσφορών.  

 

2. Σύμφωνα με την διακήρυξη, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον 

ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 

δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 

τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 

να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία κατέθεσε το φάκελο, ο 

οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας μόνο ο 

οικονομικός φορέας:  
 

A/A Ονοματεπώνυμο 
Ημερομηνία -ώρα 

υποβολής προσφοράς 

1 Ι. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  Γ. ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΟΕ 02/08/2018 14:04:54 

2 Waste Water & Energy IKE 26/07/2018 15:27:41 



7  

Α/Α Ονοματεπώνυμο 

1 Waste Water & Energy IKE 

 

3. Στην συνέχεια η Επιτροπή με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2/49969/10-08-2018 έγγραφο της ενημέρωσε την 

εταιρία που δεν κατέθεσε εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο εντός της προθεσμίας που έληξε στις 09-

08-2018, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014, ότι αποκλείεται από την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και από την συνέχεια του διαγωνισμού.  

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η μοναδική προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς 

με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Επισημαίνεται ότι οι 

υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

4. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 

αποσφραγισθεί η προσφορά.  

 

5. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτή είχε λάβει 

από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος: 

 

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο συμμετέχοντας 

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε είναι: 

25.  Εγγυητική 

26.  Profile Εταιρείας WWE-sign 

27.  Πίνακας στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο - τελικό-sign 

28.  Πινάκιο Έργων Εταιρείας  WW&E-sign 

29.  Ανθρώπινο Δυναμικό - Τεχνική Υποδομή-sign 

30.  espd-response-SIGN 

31.  Τεχνική Προσφορά Συστήματος-sign 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι η προσφορά γίνεται δεκτή 

 

7. Ακολούθως η Επιτροπή αποσφράγισε το μοναδικό ενσφράγιστο φάκελο, που κατατέθηκε στην 

Επιτροπή μονογράφησαν δε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκα και είναι: 

-Εγγυητική Επιστολή 

-ΕΕΕΣ 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την εξακρίβωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής 

που κατατέθηκε προέκυψε ότι ο συμμετέχοντας υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

προέβλεπε η Διακήρυξη. 

 

8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς οι οποία είναι σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.  

 

Σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης της Διακήρυξης η Επιτροπή, ομόφωνα, κατόπιν προσεκτικής 

μελέτης της υποβαλλόμενης Τεχνικής Προσφοράς αποφάσισε να δώσει τους παρακάτω βαθμούς  για 

τα κριτήρια: 

 Στην Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας “Waste Water & Energy IKE” :  

 Α.1 βαθμό 115 λόγω υπερκάλυψης των απαιτήσεων της διακήρυξης,  

 Α.2 βαθμό  115 λόγω υπερκάλυψης  των απαιτήσεων της διακήρυξης, 

A/A Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος 

1 Waste Water & Energy IKE 103821 
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 Α.3  βαθμό 120 λόγω υπερκάλυψης των απαιτήσεων της διακήρυξης, 

 Β.1, βαθμό  110  λόγω υπερκάλυψης  των απαιτήσεων της διακήρυξης, 

 Β.2. βαθμό 110 λόγω υπερκάλυψης των απαιτήσεων της διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου και με βάση τον τύπο BT = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν που προβλέπεται για την 

Βαθμολογία της Τεχνικής προσφορά (ΒΤ) η συνολική βαθμολογία που προκύπτει για την Τεχνική 

Προσφορά της Εταιρείας “Waste Water & Energy IKE”  έχει ως ακολούθως : 

ΒΤ1= 0,30 χ 115 + 0,15 χ 115+ 0,15 χ 120 + 0,15 χ 110 + 0,25 χ 110 = 

= 34,5 +17,25 +18 + 16,50 + 27,50  = 113,75 

Η προσφορά   της Εταιρείας  “Waste Water & Energy IKE”  υπερκαλύπτει τις  απαιτήσεις της 

Διακήρυξης σε όλα κριτήρια. Αναλυτικότερα για την Τεχνική Προσφορά της  εταιρείας  “Waste 

Water & Energy IKE” : 

Στο κριτήριο Α.1) Η Τεχνική Προσφορά βαθμολογείται με 115 βαθμούς, λόγω υπερκάλυψης των 

απαιτήσεων της διακήρυξης, γιατί σε αυτήν η Εταιρεία παρουσιάζει αναλυτικά και με σαφήνεια τους 

στόχους και τις ιδιαιτερότητες του έργου, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Επίσης 

εμφανίζει πολύ καλή γνώση των τοπικών συνθηκών και αναγκών τις οποίες και παρουσιάζει 

αναλυτικά, ενώ τέλος φαίνεται ότι έχει άριστη κατανόηση του ευρύτερου θεσμικού και τεχνικού 

πλαισίου που αφορά  γενικότερα την ενεργειακή απόδοση και τις Συμβάσεις ΣΕΑ (ν. 3855/2010). 

Στο κριτήριο Α,2) Η Τεχνική Προσφορά βαθμολογείται με 115 βαθμούς, λόγω υπερκάλυψης των 

απαιτήσεων της διακήρυξης, γιατί σε αυτήν παρουσιάζεται πληρέστερα το αντικείμενο του έργου του 

Συμβούλου και προσδιορίζονται με σαφήνεια οι  ανάγκες  της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο του 

Έργου. Επίσης εντοπίζονται και αναλύονται οι Κίνδυνοι - Προβλήματα και  τα κρίσιμα θέματα για 

την εκτέλεση του Έργου. Για όλα αυτά προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης τους. Τέλος, γίνεται 

αναφορά στις  ειδικές απαιτήσεις  του Έργου, τεκμηριώνοντας με αυτόν τον τρόπο πλήρως την 

υποβαλλόμενη πρόταση. 

Στο κριτήριο Α,3) Η Τεχνική Προσφορά βαθμολογείται με 120 βαθμούς, λόγω υπερκάλυψης των 

απαιτήσεων της διακήρυξης, γιατί σε αυτήν γίνεται πληρέστατη ανάλυση της Μεθοδολογίας 

Υλοποίησης του έργου, σε ότι αφορά το Μεθοδολογικό του Πλαίσιο, καθώς επίσης στα 

Μεθοδολογικά  και Υποστηρικτικά Εργαλεία. Τέλος, πληρέστερη είναι και η μεθοδολογία που αφορά 

την εκπόνηση των Παραδοτέων, ειδικά αυτών που αφορούν την Α Φάση του έργου που είναι και η 

κρισιμότερη (Εγχειρίδια Λειτουργίας και Μεθοδολογία Ελέγχου της Εξοικονόμησης Ενέργειας, κλπ).  

Στο κριτήριο Β,1) Η Τεχνική Προσφορά βαθμολογείται με 110 βαθμούς, λόγω υπερκάλυψης των 

απαιτήσεων της διακήρυξης, γιατί το προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης έργου είναι 

πληρέστατο και η προτεινόμενη δομή και οργάνωση της λειτουργική και αποτελεσματική.  

Στο κριτήριο Β,2) Η Τεχνική Προσφορά βαθμολογείται με 110 βαθμούς, λόγω υπερκάλυψης των 

απαιτήσεων της διακήρυξης, γιατί γίνεται άριστη ανάλυση της Λειτουργίας της Ομάδας Έργου, της 

ροής των  εργασιών, ενώ εμφανίζεται πληρέστερη και αναλυτικότερη και η  κατανομή των  ρόλων και 

καθηκόντων των μελών της Ομάδας Έργου. 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛ

ΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗ

ΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α Κάλυψη Τιθέμενων Προδιαγραφών και Απαιτήσεων  60%  

Α.1 
Κατανόηση στόχων - ιδιαιτεροτήτων έργου. Συμφωνία πρότασης με 

τεχνικές προδιαγραφές  
30% 

115Χ0,30=34,50 

Α.2 Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης / τεκμηρίωση 15% 115Χ0,15=17,25 

Α.3 
Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (οργάνωση, εργαλεία, 

χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα) 
15% 

120Χ0,15=18,50 

Β Οργάνωση του Έργου 40%  

Β.1 
Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης έργου και προτεινόμενη δομή και 

οργάνωση της 
15% 

110Χ0,15=16,50 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛ

ΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗ

ΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Β.2 
Λειτουργία της Ομάδας Έργου, ροή εργασιών και καταλληλότητα της 

κατανομής ρόλων και καθηκόντων των μελών της Ομάδας Έργου 
25% 

110Χ0,25=27,50 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 113,75 

 

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

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/53114/31-8-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  

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

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

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

 Την με αριθ. 304/2018 (ΑΔΑ: Ω20ΦΩ1Ρ-6Ψ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Το από 28/8/2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών ανεξαρτήτου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στο έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 

– αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές 

smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου». 
 

ΘΕΜΑ 3ο                                                                Aπόφ. Αρ.  475/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΗΑΖΩ1Ρ-7ΟΖ  ) 

 Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ταυτότητας 

οφειλής, από δήλωση φόρου δωρεάς για σύνταξη συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης ενός 

απορριμματοφόρου από την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. στο Δήμου Ρόδου 

(Εισήγηση Δ/νσης καθαριότητας &ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/53139/31-8-2018) 

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

Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/53139/31-8-2018, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ : Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, 

ταυτότητας οφειλής, από Δήλωση Φόρου Δωρεάς για σύνταξη συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης 

ενός  νέου απορριμματοφόρου από την ΕΕΑΑ Α.Ε στο Δήμο Ρόδου. 

Προκειμένου να υπογραφεί, μετά και από την ολοκλήρωση των απαιτουμένων διαδικασιών, το 

συμβόλαιο δωρεάν παραχώρησης ενός νέου μικρού ανοικτού απορριμματοφόρου από την Ελληνική 

Εταιρεία Ανακύκλωσης - Αξιοποίησης Α.Ε (ΕΕΑΑ Α.Ε.) στο Δήμο Ρόδου, την δωρεά του οποίου 

αποδεχθήκατε με την αριθμό 350/2018 απόφασή σας, απαιτείται να πληρωθεί η εκδιδόμενη από ΔΟΥ 

Αθηνών ταυτότητα οφειλής που προκύπτει από την Δήλωση Φόρου Δωρεάς. 

Προκειμένου να καλυφθούν και τυχόν απρόβλεπτα έξοδα, το τελικό ποσό που πρέπει να διατεθεί 

ανέρχεται στα εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε : 00-6331.0001 (Λοιποί 

φόροι και τέλη). 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής 
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Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να 

ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

τριμήνου από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να 

λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Κυριάκο Ανθούλα του Αυγερινού ως υπόλογο, ο 

οποίος  θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των 150,00 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία.   

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Μάτση 

Παναγιώτη και του Αντιδημάρχου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ) 

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

 

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/53139/31-8-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 77 του ν. 4555/2018.   

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

και ορίζει τον κ. Κυριάκο Ανθούλα του Αυγερινού, μόνιμο υπάλληλο και Προϊστάμενο του 

τμήματος Σχεδιασμού της Διεύθυνσης  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου ως υπόλογο, για 

την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) σε 

βάρους του Κ.Α. 00-6331.0001 «Λοιποί φόροι και τέλη» που θα εκδοθεί για τις ανάγκες πληρωμής 

δήλωση φόρου δωρεάς για σύνταξη συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης ενός απορριμματοφόρου από 

την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. στο Δήμου Ρόδου. 

 Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 

τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 30η  Νοεμβρίου  2018. 

 

 Σ’ αυτό το σημείο, μετα το πέρας του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας συνεδρίασης. 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

   

 

Διακοσταματίου Σάββας        

     

 

                                                                                        

                                                                                    

 

    ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Κορωναίος Ιωάννης 

 

             Μανωλάκης Αλέξανδρος 
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                                                                                                      Παρασκευάς Δημήτριος   

                                             

Σταυρής Μιχαήλ 

 

Καραγιάννη Μαρία 

 

Χατζηλαζάρου Μαρία 

 


