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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: 6 / 12-02-2019 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 12 

Φεβρουαρίου 2019 και ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-

2017 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 4471/31-1-2019 «περί του ορισμού & 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/7189/ 08.02.2019, 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 πέντε  (5) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.:1. Κορωναίο Ιωάννη,  2. Παρασκευά Δημήτριο, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 

4. Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νος), 2. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, (δικ/νος), 

3.   Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 5. Σπανό - Παπαγιάννη 

Αναστάσιο (δικ/νος), 6. Δράκο Στέφανο (δικ/νος),  

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής 

υπαλλήλου κ. Καρτάνου Παρασκευής, του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα 

Εμμανουήλ, του κ.Μπεκιάρη Αλέξανδρου, αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης  των Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών και του κ. Λιαμή Μιχαήλ, υπαλλήλου του τμήματος Προσόδων της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

ΘΕΜΑ                                                       Aπόφ. Αρ. 51 / 2019 (ΑΔΑ: 61ΖΥΩ1Ρ-ΗΚΦ) 

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 εννέα (9) 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 μελών της, να συζητηθούν μετά από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη και να λάβουν τις 

σχετικές αποφάσεις:  

 

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Παροχή εντολής για παράσταση στο συμβούλιο επικράτειας στο Ε! 

Τμήμα στις 20-2-2019 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση 

δύο αιτήσεων ακύρωσης των GRAND FOUNTATION ENTERPRISES 

LTD κατά και του Δήμου Ρόδου (Πολεοδομική) και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε κατά και του Δήμου Ρόδου.  

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/7290/11-02-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση επειδή η δικάσιμος 

ημερομηνία έχει οριστεί την  20/2/2019. 

 

2. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 

συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου» στα πλαίσια του 

προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

(Εισήγηση επιτροπής διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών με 

αριθμ. 2/7443/11-2-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία για την 

ανάδειξη του οριστικού μειοδότη. 

 

3. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 

πεζοδρομίου παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα 

και διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου» 

(Εισήγηση επιτροπής διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών με 

αριθμ. 16/7342/11-2-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία για την 

ανάδειξη του οριστικού μειοδότη. 

 

4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων 

κλήρωσης για το έργο «Επισκευή συντήρηση λιμεναρχείου Ρόδου και 

Α.Λ.Τ. Λίνδου και ανακατασκευή διαμόρφωση χώρων κράτησης 

Λιμεναρχείου» προϋπολογισμού 192.334,88 με Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/7502/11-

2-2019) 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι πρέπει να συγκροτηθεί η επιτροπή για να 

ξεκινήσει η διαδικασία του έργου.  

 

5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων 

κλήρωσης για το έργο «Συντήρηση πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων 

οδών Μ. Πόλης 2018»   

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 

2/7501/11-2-2019) 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι πρέπει να συγκροτηθεί η επιτροπή για να 

ξεκινήσει η διαδικασία του έργου.  
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6. Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για το 

διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης» 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 

2/7497/11-2-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί διότι λόγω αναβάθμισης του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ, οι διαδικασίες των ηλεκτρονικών διαγωνισμών που έχουν 

καθοριστεί για το διάστημα από 15/02/2019 έως 18/2/2019 θα πρέπει να 

μετατεθούν. 

 

7. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας 

οδών στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αριθμ.πρωτ. 16/7606/12-

02-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία για την 

ανάδειξη του οριστικού μειοδότη. 

 

8. Έγκριση πρακτικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη για «Προμήθεια Οχημάτων MINI BUS χαμηλών 

ρύπων  του Δήμου Ρόδου» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου  με αριθμ. πρωτ. 2/7715/12-02-

2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία για την 

ανάδειξη του οριστικού μειοδότη. 

 

9. Έγκριση μετάθεσης ημερομηνιών α) της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών και β) της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του 

έργου: «Ανακατασκευή γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις οδών στο φυτώριο 

Ρόδου» με ΑΑ 80020. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αριθμ. πρωτ. 16/7771/12-02-

2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί διότι λόγω αναβάθμισης του ΕΣΗΔΗΣ, οι 

ημερομηνίες υποβολής προσφορών και αποσφράγισης των ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών που έχουν καθοριστεί για το διάστημα από 15/02/2019 έως 

18/2/2019 θα πρέπει να μετατεθούν. 

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

σχετικά. 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018,  

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 

των ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εννέα  (9) κατεπειγόντων θεμάτων στην 6η  τακτική 

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 ληφθούν για αυτά οι σχετικές αποφάσεις, ως εξής:  

 

1. Παροχή εντολής για παράσταση στο συμβούλιο επικράτειας στο Ε! 

Τμήμα στις 20-2-2019 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση 

δύο αιτήσεων ακύρωσης των GRAND FOUNTATION ENTERPRISES 

LTD κατά και του Δήμου Ρόδου (Πολεοδομική) και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε κατά και του Δήμου Ρόδου.  

 

2. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 

συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου» στα πλαίσια του 

προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

 

3. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 

πεζοδρομίου παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα 

και διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου» 

 

4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων 

κλήρωσης για το έργο «Επισκευή συντήρηση λιμεναρχείου Ρόδου και 

Α΄Λ.Τ. Λίνδου και ανακατασκευή διαμόρφωση χώρων κράτησης 

Λιμεναρχείου» προϋπολογισμού 192.334,88 με Φ.Π.Α. 

 

5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων 

κλήρωσης για το έργο «Συντήρηση πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων 

οδών Μ. Πόλης 2018»   

 

6. Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για το 

διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης» 

 

7. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας 

οδών στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» 

 

8. Έγκριση πρακτικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη για «Προμήθεια Οχημάτων MINI BUS χαμηλών 

ρύπων  του Δήμου Ρόδου» 

 

9. Έγκριση μετάθεσης ημερομηνιών α) της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών και β) της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του 

έργου: «Ανακατασκευή γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις οδών στο φυτώριο 

Ρόδου» με ΑΑ 80020. 
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ΘΕΜΑ 1
ο
                                                      Aπόφ. Αρ.  52 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΘΑΓΩ1Ρ-5Υ4) 

Εξέταση αιτημάτων Δημοτικών Κοινοτήτων για τη δημιουργία νέων θέσεων 

«ΚΑΝΤΙΝΩΝ» 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του 

τμήματος προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, με αρ. 

πρωτ.: 2/7171/08-02-2019, δια της οποίας προτείνονται οι όροι διακήρυξης 

δημοπρασίας καθώς επίσης και τρεις αποφάσεις Δημοτικών Κοινοτήτων για τη 

δημιουργία νέων θέσεων ΚΑΝΤΙΝΩΝ. 
 

Ο Πρόεδρος εν συνεχεία ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι Α) τα αιτήματα για νέες 

θέσεις καντινών  πρέπει σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ / ΕΦΑΔΩΔ /ΤΠΚΑΜ / 

469079/334775/11383/2017 / 31-10-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου να 

υποβάλλονται στην Αρχαιολογία για έγκριση, Β) για τα παραπάνω αιτήματα  απαιτείται η 

έγκριση από την Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου και γ) δεν υπάρχει ικανός χρόνος ώστε σε 

περίπτωση ικανοποίησης των αιτημάτων να προβεί η Οικονομική Επιτροπή σε δημοπράτηση 

των εν λόγω θέσεων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΦΕΚ 1636/Β/12-

05-2017 Άρθρο 6 παρ. 2 (Εντός του 1
ου 

τριμήνου (Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος) εκάστου 

έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίες 

παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους). 

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

σχετικά. 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 2/7171/08-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών του 

τμήματος προσόδων Δήμου Ρόδου, 

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

 Την απόφαση Δ.Σ. με αριθμ. 357/2017 περί αποδοχής από το Δήμο Ρόδου της 

παραχώρησης τμήματος αιγιαλού και παραλίας,  

 Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017 

Άρθρο 6 παρ. 2, 

 Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ / ΕΦΑΔΩΔ /ΤΠΚΑΜ / 

469079/334775/11383/2017 / 31-10-2018 έγγραφο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου,  

 Την υπ’ αριθμ. απόφαση 14/2018 της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, 

 Την υπ’ αριθμ. απόφαση 1/2018 της Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου, 

 Την υπ’ αριθμ. απόφαση 7/2018 της Δημοτικής Κοινότητας Λάρδου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών, που δια μέσου των Δημοτικών Ενοτήτων 

απευθύνθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή, 

Β.  Εξουσιοδοτεί το τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, να ενημερώσει 

και να παραπέμψει τους εν λόγω πολίτες στην Κτηματική Υπηρεσία Δωδ/σου, με τη 

σημείωση να απευθυνθούν εκεί, μετά το χρόνο που προβλέπεται από  την ΚΥΑ 
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017. 
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ΘΕΜΑ 2
ο
                                                     Aπόφ. Αρ. 53 / 2019 (ΑΔΑ: ΨΓΝΚΩ1Ρ-ΕΝΑ) 

Έγκριση και κατάρτιση των όρων πλειοδοτικής φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 

παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης , έναντι ανταλλάγματος  

(Εισήγηση τμήματος προσόδων με αριθμ.πρωτ. 2/7171/8-2-2019) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του 

τμήματος προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, με αρ. 

πρωτ.: 2/7171/08-02-2019, δια της οποίας προτείνονται οι όροι διακήρυξης 

δημοπρασίας, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Εισήγηση διακήρυξης δημοπρασίας. 

Σε συνέχεια της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 357/2017 περί αποδοχής από το 

Δήμο Ρόδου της παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας καλούμε την Οικονομική 

Επιτροπή να προχωρήσει την κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας. 

Σας καταθέτουμε το παρακάτω σχέδιο-πρόταση διακήρυξης δημοπρασίας και 

παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, καθώς επίσης τρεις αποφάσεις Δημοτικών 

Κοινοτήτων για την δημιουργία νέων θέσεων ‘ΚΑΝΤΙΝΩΝ’ και παρακαλούμε για δικές σας 

ενέργειες. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2971/01 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4467/2017. 

β) του Ν. 3463/06. 

γ) του Ν.3852/2010. 

δ) του Π.Δ. 270/1981. 

ε) του Ν.4484/2017 (Φ.Ε.Κ. 110τ.Α’/01-08-17) άρθρο 68. 

ζ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί «Απευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους».  

η) την υπ΄ αρ. 685/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘Έγκριση παραχώρησης 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας’. 

η) την υπ΄ αρ. 11/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘Εξέταση αιτήσεων 

παραχώρησης απευθείας μισθώσεων αιγιαλού, παραλίας’. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι 

ανταλλάγματος. 

 

Άρθρο 1 

Περιγραφή χώρων παραχώρησης –Ελάχιστο όριο προσφοράς 

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους με 

σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος καθώς και το ελάχιστο όριο προσφοράς,   

όπως ορίζονται και περιγράφονται στο παράρτημα Ά της παρούσας το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της.  

Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην των αναφερόμενων στο παράρτημα Ά, 

δεν επιτρέπεται και επιφέρει τις κυρώσεις που ορίζονται από  την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 2 

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στις …./…../2019, ημέρα …………. 

και ώρα έναρξης 9:00 π.μ.,  

Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  (Δημαρχιακό Μέγαρο) πλατεία 

Ελευθερίας, Ρόδος. 
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ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής: 

Πρόεδρος και μέλη της επιτροπής διεξαγωγής των δημοπρασιών: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Διακοσταματίου Σάββας  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Δράκος Στέφανος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μουτάφης Δήμος 

2. Ατσίδη Ελπίδα 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ρόδου κος Λιαμής Μιχάλης 

με αναπληρωματικό την κα Παπαγεωργίου Μαρία.. 

 

Άρθρο 3 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα 

ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη 

διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 

δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας 

καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε 

πλειοδότη και η δέσμευση αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή, πριν την 

ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά 

θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας 

συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο μόνο 

μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την 

προσυπογραφή από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’. 

Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα 

χώρο. 

 

Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για 

δικαιοπραξία. 

Άρθρο 5 

Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα 

κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική επιστολή ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς 

της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών 

και καντινών και Εγγυητική επιστολή ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου 

πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση  

θαλασσίων μέσων αναψυχής , με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
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Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό αναγνωρισμένης 

Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές  συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή 

αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση (πόστο)  για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρόδου και θα αναγράφεται: α) η 

ημερομηνία έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση 

διακήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη 

επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) 

η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη 

διενέργειας του διαγωνισμού).  

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης και 

αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταθέσει απροφάσιστα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο 

της εγγύησης.  

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρει τα 

ακριβή στοιχεία της θέσης χώρου που ζητείται προς παραχώρηση μέσω της διαδικασίας 

δημοπράτησης. 

2.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Ρόδου σύμφωνα με το άρθο 285 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) 

3.Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

4.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ρόδου (ΔΕΥΑΡ). 

5.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική 

Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΡΜ ΑΕ) 

6.Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων 

μέσων αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια 

Λιμενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας 

εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων σύμφωνα με τον Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.60. 

     7.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.  

     8.Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ. 

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.  

 

Άρθρο 7 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που 

έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Σε περίπτωση µη τελικής προσυπογραφή του 

μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων 

Α’, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από 

τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου ή του Δήμου. 

                                                                     

Άρθρο 8 

Επανάληψη δημοπρασίας 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 270/1981 

εφόσον κριθεί και για τους λόγους στους οποίους στο ως άνω άρθρο αναφέρονται. 

 

Άρθρο 9 

Κατακύρωση διαγωνισμού – Μισθωτήριο Συμβόλαιο 

Ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ αντίγραφο του 

πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, 

σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών 

από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, συνοδευόμενα από το 

πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού 

υπέρ του δημοσίου και του Δήμου.  

Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι 
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τυχόν υποδείξεις του Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, σύμφωνα 

με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του 

ποσοστού υπέρ του δημοσίου και υπέρ του Δήμου. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

δημοπρασίας, την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατοχύρωσης του 

αποτελέσματος και την έκδοση των οίκοθεν σημειωμάτων υπέρ του Δημοσίου να προσέλθει 

για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ 

του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού 

μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το υπόλοιπο ποσοστό 70%, επίσης επί του 

συνολικού μισθώματος στον Ο.Τ.Α. 

Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, το είδος της 

παραχώρησης. 

Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του 

άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της 

ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών 

αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, 

που ελέγχεται και θεωρείται από τις ΠΔΔΠ/τα ΑΓΔΠ και επισυνάπτεται στη σύμβαση 

παραχώρησης απλής χρήσης. 

Μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο μισθωτής έχει δικαίωμα να 

εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 10 

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύµβασης έως την 31/12/2019. 

 

Άρθρο 11 

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή της σύμβασης (ποσοστό 30% υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό 70% υπέρ Ο.Τ.Α). 

 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017  περί «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, 

του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους». 

 

Άρθρο 13 

Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση 

στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους, μετά τη λήξη, με 

οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης. 

Άρθρο 14 

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης 

Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης 

επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες), αυτοκινούμενων ή μη, 

εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Η σύμβαση 

παραχώρησης γίνεται κατόπιν δημοπρασίας με τους όρους της παρούσας. Ο μέγιστος χώρος 

που μπορεί να καταλαμβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. 

Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες 
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επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής κτλ) και επίσης τουλάχιστον 

εκατό (100) μέτρα μεταξύ τους. Για τις παραχωρήσεις τροχήλατων αναψυκτηρίων δεν 

ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με την 409/1999 γνωμοδότηση του 

ΝΣΚ. Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου 

δαπέδου, όπου επιτρέπεται: Για παραχώρηση άνευ δημοπρασίας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων, όταν η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης το επιτρέπει. Για 

παραχώρηση που αφορά καντίνα. Στην περίπτωση αυτή, ο μέγιστος χώρος που μπορεί να 

καταλαμβάνει η καντίνα με το δάπεδο είναι 15 τ.μ. Για παραχώρηση που αφορά χρήση 

θαλασσίων μέσων αναψυχής,  προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου. 

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.μ. 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών-διαμορφώσεων για την απλή χρήση εντός 

αιγιαλού παραλίας ισχύει το παράρτημα 4 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 

12/5/2017. 

Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση ή με άλλο τρόπο 

παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές. 

 

Άρθρο 15 

Ευθύνη Δήμου 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 

μισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου. 

Επίσης ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην 

οποία ευρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση, ούτε για την 

ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην 

επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της µισθώσεως. 

Ο ∆ήµος υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017. 

Οι Ο.Τ.Α., µέσω των εντεταλµένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που 

διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να 

ενηµερώνουν άµεσα την κατά τόπους αρµόδια Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’, 

προκειµένου αυτή να προβαίνει στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος παραχώρησης της απλής χρήσης των 

κοινοχρήστων χώρων από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού σε επιχείρηση του άρθρου 1 της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017, αυτή καθίσταται συνυπεύθυνη στις ανωτέρω 

υποχρεώσεις.  

 

Άρθρο 16 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.rhodes.gr) . Επίσης θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και τα έξοδα δημοσίευσης  θα 

βαρύνουν τον Δήμο Ρόδου. 

 

Άρθρο 17 

Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας- 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της 

Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. 

τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ) στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ 

αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το 

εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης 

και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του 

παρόντος άρθρου. 

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ υποχρεούται να ενημερώσει 

εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως 

http://www.rhodes.gr/
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με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το περιεχόμενο της 

προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. 

Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του 

Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, ως προς το περιεχόμενο της 

προκήρυξης. 

Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ διαπιστώσει ότι δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας 

απόφασης υποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη 

διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του 

συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε 

όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανο- 

μένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια Κτηματική 

Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’, για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και τα 

στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει με κάθε 

πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπέρ 

ου υπέρ του δημοσίου ποσοστού 30% επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος. 

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ 

αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση 

του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς 

προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, 

συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του 

οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του δημοσίου. Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν 

ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊστάμενου της 

Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να 

αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του δημοσίου. 

 

Άρθρο 18 

Ανάκληση παραχώρησης 

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το δημόσιο: 

(α) για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης 

και ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

(β) Λόγω μη τήρησης από το Δήμο, των όρων, προϋποθέσεων και οικονομικών υποχρεώσεων 

που τίθενται με την παρούσα απόφαση και το άρθρο 13 του 

ν. 2971/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

(γ) εφόσον η δημοτική εταιρεία του άρθ. 266 δεν κοινοποιήσει εμπρόθεσμα τον ισολογισμό 

της στην οικεία Π.Δ.Δ.Π./Α.Γ.Δ.Π. 

Στις περιπτώσεις β και γ η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται τη βεβαίωση σε βάρος 

του Δήμου και υπέρ του δημοσίου τόσο του καταβληθέντος όσο και τυχόν οφειλόμενου 

ανταλλάγματος μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η 

παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της 

παρούσας αποκλειστικά από την ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ. 

Επιπλέον η μη τήρηση των όρων της παρούσας από τους υπέρ ων συνεπάγεται τη λήψη όλων 

των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία των 

κοινοχρήστων χώρων, ανεξάρτητα από την σύναψη σύμβασης παραχώρησης και την 

καταβολή ανταλλάγματος. 

Η χρήση των χώρων αιγιαλού - παραλίας χωρίς τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή χωρίς 

την προσυπογραφή της ΠΔ/ΑΓΔΠ η σύμβαση είναι αυθαίρετη και λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

προστασίας. 

 

Άρθρο 19 

Τρόπος παραλαβής τευχών Διακήρυξης – Πληροφόρηση 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου – τμήμα Προσόδων».   
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Άρθρο 20 

Λοιποί όροι 

Για ότι δεν προβλέφθηκε στην παρούσα ισχύουν συμπληρωματικά οι εκάστοτε ισχύουσες  

κείμενες διατάξεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ 2019 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

 ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΓΟΥΡΝΕΣ 2 5.041 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 216 4,320.00 € 

9 X=879707.058 Y=4033450.457 
10 X=879698.461 Y=4033453.119 
11 X=879705.557 Y=4033476.045 
12 X=879714.155 Y=4033473.384 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 
Λούτανη 

3.016 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 6,000.00 € 

A X = 874246.682 Y = 4020460.172 
B X = 874249.439 Y = 4020461.355 
Γ X = 874251.410 Y = 4020456.759 
Δ X = 874248.653 Y = 4020455.577 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία Ρένη 

Αφάντου  
3.035 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,000.00 € 

A X = 874626.308 Y = 4022326.910 
B X = 874629.370 Y = 4022336.430  
Γ X = 874634.130 Y = 4022334.899  
Δ X = 874631.068 Y = 4022325.379 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 

3.032 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 200 4,000.00 € 

E X = 874651.710 Y = 4022419.981 
Z X = 874656.407 Y = 4022418.266 
H X = 874642.691 Y = 4022380.691 
Ĭ X = 874637.994 Y = 4022382.406 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΓΝΑ ΚΕΝΤΡΟ  1.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

1  X = 872128.735 Y = 4014739.859 
2 X = 872123.983 Y = 4014741.416 
3 X = 872127.097 Y = 4014750.919 
4 X = 872131.848 Y = 4014749.362 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.029Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300 4,500.00 € 

 17 X=866104.351 Y=4003139.598 
18 X=866086.390 Y=4003163.628 
19 X=866094.400 Y=4003169.615 
20 X=866112.360 Y=4003145.585 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΡΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.038 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 1 X=866156.089 Y=4005009.477 
2 X=866158.679 Y=4005039.365 
3 X=866163.660 Y=4005038.933 
4 X=866161.070 Y=4005009.045 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.026 Δ.Σ.Κ.   Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

5 X=866301.754 Y=4002976.183 
6 X=866293.960 Y=4002982.448 
7 X=866297.092 Y=4002986.345 
8 X=866304.886 Y=4002980.080 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
 Γλύστρα  
Λάρδου 

7.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,000.00 € 

 5 X=859730.341 Y=3998382.402 
6 X=859731.689 Y=3998387.217 
7 X=859736.504 Y=3998385.869 
8 X=859735.156 Y=3998381.054 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ- 

ΚΙΟΤΑΡΙ 
 8.040 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6.000.00 € 

A 859045.178 3997690.964 
B 859052.210 3997698.074 
Γ 859055.765 3997694.558 
Δ 859048.733 3997687.448 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ 

ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 
8.001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 50 500.00 € 

 A: X=838590.28 Y=3998980.42 
B: X=838591.51 Y=3998960.46 
Γ Χ=838594.00 Υ=3998960.61 
ΔΧ=838592.78 Υ=3998980.57 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 

ΠΕΡ. 
ΣΚΟΛΟΝΙΤΗΣ 

(ΠΡΩΗΝ 
MOHITO) 

 8.022 ΔΟΚ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 165 2,475.00 € 

A: X=851875.38 Y=3988628.03 
B: X=851883.04 Y=3988645.86 
Γ Χ= 851875.23 Υ 3988649.21 
ΔΧ=851867.57 Υ=3988631.39 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.024 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1: X=836893.65 Y=3986872.32 
2: X=836899.26 Y=3986891.52 
3: X=836894.46 Y=3986892.92 
4: X=836888.85 Y=3986873.70 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.025 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,150.00 € 

5: X=836926.90 Y=3986872.86 
6: X=836929.85 Y=3986872.34 
7: X=836930.71 Y=3986877.27 
8: X=836927.76 Y=3986877.78 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 
8.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 390 5,850.00 € 

E: X=847793.57  Y=3982691.28 
Z: X=847823.25  Y=3982695.69   
H: X=847825.16  Y=3982682.83   
Θ: X=847795.48  Y=3982678.42 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 
8.002 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 12,350.00 € 

1: X=840843.44  Y=3977977.83   
2: X=840881.17  Y=3977982.33   
3: X=840882.75  Y=3977969.43   
4: X=840845.02  Y=3977964.92 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 
8.010 Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 2,225.00 € 

A: X=847742.34 Y=3982677.35B: 
X=847740.92  Y=3982679.99Γ: 
X=847739.51  Y=3982677.63Δ: 
X=847737.93  Y=3982674.99 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟΠΑΤΕΛΕΣ 

(500Μ ΑΠΟ ΤΑ ΘΜΑ 
ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΡΟΔΟΣ ΜΑΡΙΣ ΚΑΙ 

500Μ ΑΠΟ ΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 

ΠΡΙΝΣΕΣ) 

8.023 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

A:X.857703.76 Y.3996598.24       B: 
X.857708.69 Y.3996599.07 Γ:X. 

857709.52 Y.3996594.14 Δ: 
X.857704.59 Y.3996593.31 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΚΙΟΤΑΡΙ -ΝΗΣΑΚΙ  8.021 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

A 855844.35 3995725.09 
Β 855847.10 3995720.91 
Γ 855838.74 3995715.42 
Δ 855836.00 3995719.59 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΓΕΝΝΑΔΙ 

ΚΕΝΤΙΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

8.020 Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 50 2,250.00 € 

A 853975.54 3992986.62 
Β 853979.97 3992984.29 
Γ 853975.32 3992975.44 
Δ 853970.90 3992977.76 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

FORUM  BEACH 
4.005  Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

1 X=872017.928 Y=4038633.854 
2 X=872027.220 Y=4038637.550 
3 X=872025.372 Y=4038642.196 
4 X=872016.080 Y=4038638.500 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΙ 

ΔΕΞΙΑ 
4.001.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 495 9,900.00 € 

1 X=870801.286 Y=4038308.134 
2 X=870855.386 Y=4038318.044 
3 X=870853.764 Y=4038326.897 
4 X=870799.664 Y=4038316.987 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 
ΑΛΙΚΗ 

2.003. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,250.00 € 

A: X=835624.98 Y=4002228.84 
B: X=835623.35 Y=4002226.32 
Γ: X=835627.55 Y=4002223.60 
Δ: X=835629.18 Y=4002226.12 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΔΥΤΙΚΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.011.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,500.00 € 

 1 X=861266.108 Y=4033865.664 
2 X=861263.483 Y=4033869.920 
3 X=861246.459 Y=4033859.423 
4 X=861249.083 Y=4033855.167 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ 
ΞΕΝ.ANGEL  

CLUB 

9.017 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1 X=863067.201 Y=4035021.600 
2 X=863064.577 Y=4035025.856 
3 X=863047.553 Y=4035015.359 
4 X=863050.177 Y=4035011.103 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΜΠΡOΣΤΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

ΤΕΝΝΙΣ 

9.007.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 13 X=868853.673 Y=4037854.160 
14 X=868879.452 Y=4037869.505 
15 X=868876.895 Y=4037873.801 
16 X=868851.116 Y=4037858.457 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΔΕΞΙΑ  ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ) 

9.005.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 170 2,210.00 € 

 5 X=869131.969 Y=4038002.385 
6 X=869103.372 Y=4037983.994 
7 X=869100.668 Y=4037988.199 
8 X=869129.265 Y=4038006.590 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) 

9.006.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 9 X=868988.563 Y=4037941.243 
10 X=868962.784 Y=4037925.898 
11 X=868960.227 Y=4037930.195 
12 X=868986.006 Y=4037945.539 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.013.Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,725.00 € 

9 X=861245.170 Y=4033830.51710 
X=861246.824 Y=4033828.01511 
X=861242.653 Y=4033825.25712 

X=861240.999 Y=4033827.760 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

9.004. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3,150.00 € 

1 X = 868971.582 Y = 4037924.286 
2 X = 868973.339 Y = 4037921.854 
3 X = 868969.287 Y = 4037918.925 
4 X = 868967.529 Y = 4037921.356 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

9.016 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 30 2,390.00 € 

1 X=870199.187 Y=4038196.789 
2 X=870205.109 Y=4038197.755 
3 X=870204.304 Y=4038202.690 
4 X=870198.382 Y=4038201.724 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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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.: 2/7171/08-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών του 

τμήματος προσόδων Δήμου Ρόδου, 

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

 Την απόφαση Δ.Σ. με αριθμ. 357/2017 περί αποδοχής από το Δήμο Ρόδου της 

παραχώρησης τμήματος αιγιαλού και παραλίας,  

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου,  

 ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί «Απευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 

παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους».  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  την κατάρτιση των όρων της πλειοδοτικής φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 

παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης , έναντι ανταλλάγματος, ως 

κατωτέρω: 

ΟΡΟΙ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2971/01 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4467/2017. 

β) του Ν. 3463/06. 

γ) του Ν.3852/2010. 

δ) του Π.Δ. 270/1981. 

ε) του Ν.4484/2017 (Φ.Ε.Κ. 110τ.Α’/01-08-17) άρθρο 68. 

ζ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί «Απευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους».  

η) την υπ΄ αρ. 685/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘Έγκριση παραχώρησης 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας’. 

η) την υπ΄ αρ. 11/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘Εξέταση αιτήσεων 

παραχώρησης απευθείας μισθώσεων αιγιαλού, παραλίας’. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι 

ανταλλάγματος. 

Άρθρο 1 

Περιγραφή χώρων παραχώρησης –Ελάχιστο όριο προσφοράς 

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους με 

σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος καθώς και το ελάχιστο όριο προσφοράς,   

όπως ορίζονται και περιγράφονται στο παράρτημα Ά της παρούσας το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της.  

Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην των αναφερόμενων στο παράρτημα Ά, 

δεν επιτρέπεται και επιφέρει τις κυρώσεις που ορίζονται από  την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 2 

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στις …./…../2019, ημέρα …………. 

και ώρα έναρξης 9:00 π.μ.,  
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Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  (Δημαρχιακό Μέγαρο) πλατεία 

Ελευθερίας, Ρόδος. 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής: 

Πρόεδρος και μέλη της επιτροπής διεξαγωγής των δημοπρασιών: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Διακοσταματίου Σάββας  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Δράκος Στέφανος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μουτάφης Δήμος 

2. Ατσίδη Ελπίδα 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ρόδου κος Λιαμής Μιχάλης με 

αναπληρωματικό την κα Παπαγεωργίου Μαρία. 

 

Άρθρο 3 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα 

ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη 

διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 

δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας 

καταχωρείται στα πρακτικά. 

 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε 

πλειοδότη και η δέσμευση αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή, πριν την 

ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά 

θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας 

συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο μόνο 

μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την 

προσυπογραφή από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’. 

Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα 

χώρο. 

Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για 

δικαιοπραξία. 

Άρθρο 5 

Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα 

κατωτέρω δικαιολογητικά: 
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1. Εγγυητική επιστολή ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς 

της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών 

και καντινών και Εγγυητική επιστολή ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου 

πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση  

θαλασσίων μέσων αναψυχής , με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό αναγνωρισμένης 

Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές  συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή 

αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση (πόστο)  για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρόδου και θα αναγράφεται: α) η 

ημερομηνία έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση 

διακήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη 

επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) 

η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη 

διενέργειας του διαγωνισμού).  

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης και 

αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταθέσει απροφάσιστα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο 

της εγγύησης.  

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρει τα 

ακριβή στοιχεία της θέσης χώρου που ζητείται προς παραχώρηση μέσω της διαδικασίας 

δημοπράτησης. 

2.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Ρόδου σύμφωνα με το άρθο 285 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) 

3.Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

4.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ρόδου (ΔΕΥΑΡ). 

5.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική 

Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΡΜ ΑΕ) 

6.Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων 

μέσων αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια 

Λιμενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας 

εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων σύμφωνα με τον Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.60. 

     7.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.  

     8.Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ. 

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.  

 

Άρθρο 7 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που 

έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Σε περίπτωση µη τελικής προσυπογραφή του 

μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων 

Α’, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από 

τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου ή του Δήμου. 

 

Άρθρον 8 

Επανάληψη δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 270/1981 

εφόσον κριθεί και για τους λόγους στους οποίους στο ως άνω άρθρο αναφέρονται. 

 

Άρθρο 9 

Κατακύρωση διαγωνισμού – Μισθωτήριο Συμβόλαιο 

Ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ αντίγραφο του 

πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, 
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σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών 

από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, συνοδευόμενα από το 

πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού 

υπέρ του δημοσίου και του Δήμου.  

Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι 

τυχόν υποδείξεις του Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, σύμφωνα 

με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του 

ποσοστού υπέρ του δημοσίου και υπέρ του Δήμου. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

δημοπρασίας, την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατοχύρωσης του 

αποτελέσματος και την έκδοση των οίκοθεν σημειωμάτων υπέρ του Δημοσίου να προσέλθει 

για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ 

του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού 

μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το υπόλοιπο ποσοστό 70%, επίσης επί του 

συνολικού μισθώματος στον Ο.Τ.Α. 

Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, το είδος της 

παραχώρησης. 

Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του 

άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της 

ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών 

αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, 

που ελέγχεται και θεωρείται από τις ΠΔΔΠ/τα ΑΓΔΠ και επισυνάπτεται στη σύμβαση 

παραχώρησης απλής χρήσης. 

Μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο μισθωτής έχει δικαίωμα να 

εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 10 

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύµβασης έως την 31/12/2019. 

 

Άρθρο 11 

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή της σύμβασης (ποσοστό 30% υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό 70% υπέρ Ο.Τ.Α). 

 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017  περί «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, 

του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους». 

 

Άρθρο 13 

Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση 

στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους, μετά τη λήξη, με 

οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης. 

Άρθρο 14 

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης 

Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης 

επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες), αυτοκινούμενων ή μη, 
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εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Η σύμβαση 

παραχώρησης γίνεται κατόπιν δημοπρασίας με τους όρους της παρούσας. Ο μέγιστος χώρος 

που μπορεί να καταλαμβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. 

Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής κτλ) και επίσης τουλάχιστον 

εκατό (100) μέτρα μεταξύ τους. Για τις παραχωρήσεις τροχήλατων αναψυκτηρίων δεν 

ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με την 409/1999 γνωμοδότηση του 

ΝΣΚ. Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου 

δαπέδου, όπου επιτρέπεται: Για παραχώρηση άνευ δημοπρασίας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων, όταν η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης το επιτρέπει. Για 

παραχώρηση που αφορά καντίνα. Στην περίπτωση αυτή, ο μέγιστος χώρος που μπορεί να 

καταλαμβάνει η καντίνα με το δάπεδο είναι 15 τ.μ. Για παραχώρηση που αφορά χρήση 

θαλασσίων μέσων αναψυχής,  προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου. 

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.μ. 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών-διαμορφώσεων για την απλή χρήση εντός 

αιγιαλού παραλίας ισχύει το παράρτημα 4 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 

12/5/2017. 

Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση ή με άλλο τρόπο 

παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές. 

 

Άρθρο 15 

Ευθύνη Δήμου 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 

μισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου. 

Επίσης ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην 

οποία ευρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση, ούτε για την 

ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην 

επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της µισθώσεως. 

Ο ∆ήµος υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017. 

Οι Ο.Τ.Α., µέσω των εντεταλµένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που 

διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να 

ενηµερώνουν άµεσα την κατά τόπους αρµόδια Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’, 

προκειµένου αυτή να προβαίνει στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος παραχώρησης της απλής χρήσης των 

κοινοχρήστων χώρων από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού σε επιχείρηση του άρθρου 1 της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017, αυτή καθίσταται συνυπεύθυνη στις ανωτέρω 

υποχρεώσεις.  

Άρθρο 16 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.rhodes.gr) . Επίσης θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και τα έξοδα δημοσίευσης  θα 

βαρύνουν τον Δήμο Ρόδου. 

 

Άρθρο 17 

Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας- 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της 

Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. 

τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ) στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ 

αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το 

εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης 

http://www.rhodes.gr/
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και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του 

παρόντος άρθρου. 

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ υποχρεούται να ενημερώσει 

εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως 

με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το περιεχόμενο της 

προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. 

Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του 

Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, ως προς το περιεχόμενο της 

προκήρυξης. 

Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ διαπιστώσει ότι δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας 

απόφασης υποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη 

διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του 

συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε 

όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανο- 

μένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια Κτηματική 

Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’, για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και τα 

στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει με κάθε 

πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπέρ 

ου υπέρ του δημοσίου ποσοστού 30% επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος. 

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ 

αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση 

του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς 

προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, 

συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του 

οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του δημοσίου. Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν 

ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊστάμενου της 

Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να 

αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του δημοσίου. 

 

Άρθρο 18 

Ανάκληση παραχώρησης 

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το δημόσιο: 

(α) για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης 

και ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

(β) Λόγω μη τήρησης από το Δήμο, των όρων, προϋποθέσεων και οικονομικών υποχρεώσεων 

που τίθενται με την παρούσα απόφαση και το άρθρο 13 του 

ν. 2971/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

(γ) εφόσον η δημοτική εταιρεία του άρθ. 266 δεν κοινοποιήσει εμπρόθεσμα τον ισολογισμό 

της στην οικεία Π.Δ.Δ.Π./Α.Γ.Δ.Π. 

Στις περιπτώσεις β και γ η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται τη βεβαίωση σε βάρος 

του Δήμου και υπέρ του δημοσίου τόσο του καταβληθέντος όσο και τυχόν οφειλόμενου 

ανταλλάγματος μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η 

παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της 

παρούσας αποκλειστικά από την ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ. 

Επιπλέον η μη τήρηση των όρων της παρούσας από τους υπέρ ων συνεπάγεται τη λήψη όλων 

των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία των 

κοινοχρήστων χώρων, ανεξάρτητα από την σύναψη σύμβασης παραχώρησης και την 

καταβολή ανταλλάγματος. 

Η χρήση των χώρων αιγιαλού - παραλίας χωρίς τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή χωρίς 

την προσυπογραφή της ΠΔ/ΑΓΔΠ η σύμβαση είναι αυθαίρετη και λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

προστασίας. 
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Άρθρο 19 

Τρόπος παραλαβής τευχών Διακήρυξης – Πληροφόρηση 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου – τμήμα Προσόδων».   

 

Άρθρο 20 

Λοιποί όροι 

Για ότι δεν προβλέφθηκε στην παρούσα ισχύουν συμπληρωματικά οι εκάστοτε ισχύουσες  

κείμενες διατάξεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ 2019 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

 ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΓΟΥΡΝΕΣ 2 5.041 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 216 4,320.00 € 

9 X=879707.058 Y=4033450.457 
10 X=879698.461 Y=4033453.119 
11 X=879705.557 Y=4033476.045 
12 X=879714.155 Y=4033473.384 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 
Λούτανη 

3.016 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 6,000.00 € 

A X = 874246.682 Y = 4020460.172 
B X = 874249.439 Y = 4020461.355 
Γ X = 874251.410 Y = 4020456.759 
Δ X = 874248.653 Y = 4020455.577 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία Ρένη 

Αφάντου  
3.035 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,000.00 € 

A X = 874626.308 Y = 4022326.910 
B X = 874629.370 Y = 4022336.430  
Γ X = 874634.130 Y = 4022334.899  
Δ X = 874631.068 Y = 4022325.379 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 

3.032 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 200 4,000.00 € 

E X = 874651.710 Y = 4022419.981 
Z X = 874656.407 Y = 4022418.266 
H X = 874642.691 Y = 4022380.691 
Ĭ X = 874637.994 Y = 4022382.406 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΓΝΑ ΚΕΝΤΡΟ  1.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

1  X = 872128.735 Y = 4014739.859 
2 X = 872123.983 Y = 4014741.416 
3 X = 872127.097 Y = 4014750.919 
4 X = 872131.848 Y = 4014749.362 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.029Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300 4,500.00 € 

 17 X=866104.351 Y=4003139.598 
18 X=866086.390 Y=4003163.628 
19 X=866094.400 Y=4003169.615 
20 X=866112.360 Y=4003145.585 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΡΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.038 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 1 X=866156.089 Y=4005009.477 
2 X=866158.679 Y=4005039.365 
3 X=866163.660 Y=4005038.933 
4 X=866161.070 Y=4005009.045 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.026 Δ.Σ.Κ.   Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

5 X=866301.754 Y=4002976.183 
6 X=866293.960 Y=4002982.448 
7 X=866297.092 Y=4002986.345 
8 X=866304.886 Y=4002980.080 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
 Γλύστρα  
Λάρδου 

7.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,000.00 € 

 5 X=859730.341 Y=3998382.402 
6 X=859731.689 Y=3998387.217 
7 X=859736.504 Y=3998385.869 
8 X=859735.156 Y=3998381.054 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ- 

ΚΙΟΤΑΡΙ 
 8.040 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6.000.00 € 

A 859045.178 3997690.964 
B 859052.210 3997698.074 
Γ 859055.765 3997694.558 
Δ 859048.733 3997687.448 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ 

ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 
8.001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 50 500.00 € 

 A: X=838590.28 Y=3998980.42 
B: X=838591.51 Y=3998960.46 
Γ Χ=838594.00 Υ=3998960.61 
ΔΧ=838592.78 Υ=3998980.57 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 

ΠΕΡ. 
ΣΚΟΛΟΝΙΤΗΣ 

(ΠΡΩΗΝ 
MOHITO) 

 8.022 ΔΟΚ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 165 2,475.00 € 

A: X=851875.38 Y=3988628.03 
B: X=851883.04 Y=3988645.86 
Γ Χ= 851875.23 Υ 3988649.21 
ΔΧ=851867.57 Υ=3988631.39 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.024 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1: X=836893.65 Y=3986872.32 
2: X=836899.26 Y=3986891.52 
3: X=836894.46 Y=3986892.92 
4: X=836888.85 Y=3986873.70 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.025 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,150.00 € 

5: X=836926.90 Y=3986872.86 
6: X=836929.85 Y=3986872.34 
7: X=836930.71 Y=3986877.27 
8: X=836927.76 Y=3986877.78 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 
8.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 390 5,850.00 € 

E: X=847793.57  Y=3982691.28 
Z: X=847823.25  Y=3982695.69   
H: X=847825.16  Y=3982682.83   
Θ: X=847795.48  Y=3982678.42 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 
8.002 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 12,350.00 € 

1: X=840843.44  Y=3977977.83   
2: X=840881.17  Y=3977982.33   
3: X=840882.75  Y=3977969.43   
4: X=840845.02  Y=3977964.92 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 
8.010 Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 2,225.00 € 

A: X=847742.34 Y=3982677.35B: 
X=847740.92  Y=3982679.99Γ: 
X=847739.51  Y=3982677.63Δ: 
X=847737.93  Y=3982674.99 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟΠΑΤΕΛΕΣ 

(500Μ ΑΠΟ ΤΑ ΘΜΑ 
ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΡΟΔΟΣ ΜΑΡΙΣ ΚΑΙ 

500Μ ΑΠΟ ΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 

ΠΡΙΝΣΕΣ) 

8.023 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

A:X.857703.76 Y.3996598.24       B: 
X.857708.69 Y.3996599.07 Γ:X. 

857709.52 Y.3996594.14 Δ: 
X.857704.59 Y.3996593.31 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΚΙΟΤΑΡΙ -ΝΗΣΑΚΙ  8.021 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

A 855844.35 3995725.09 
Β 855847.10 3995720.91 
Γ 855838.74 3995715.42 
Δ 855836.00 3995719.59 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΓΕΝΝΑΔΙ 

ΚΕΝΤΙΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

8.020 Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 50 2,250.00 € 

A 853975.54 3992986.62 
Β 853979.97 3992984.29 
Γ 853975.32 3992975.44 
Δ 853970.90 3992977.76 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

FORUM  BEACH 
4.005  Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

1 X=872017.928 Y=4038633.854 
2 X=872027.220 Y=4038637.550 
3 X=872025.372 Y=4038642.196 
4 X=872016.080 Y=4038638.500 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΙ 

ΔΕΞΙΑ 
4.001.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 495 9,900.00 € 

1 X=870801.286 Y=4038308.134 
2 X=870855.386 Y=4038318.044 
3 X=870853.764 Y=4038326.897 
4 X=870799.664 Y=4038316.987 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 
ΑΛΙΚΗ 

2.003. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,250.00 € 

A: X=835624.98 Y=4002228.84 
B: X=835623.35 Y=4002226.32 
Γ: X=835627.55 Y=4002223.60 
Δ: X=835629.18 Y=4002226.12 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΔΥΤΙΚΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.011.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,500.00 € 

 1 X=861266.108 Y=4033865.664 
2 X=861263.483 Y=4033869.920 
3 X=861246.459 Y=4033859.423 
4 X=861249.083 Y=4033855.167 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ 
ΞΕΝ.ANGEL  

CLUB 

9.017 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1 X=863067.201 Y=4035021.600 
2 X=863064.577 Y=4035025.856 
3 X=863047.553 Y=4035015.359 
4 X=863050.177 Y=4035011.103 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΜΠΡOΣΤΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

ΤΕΝΝΙΣ 

9.007.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 13 X=868853.673 Y=4037854.160 
14 X=868879.452 Y=4037869.505 
15 X=868876.895 Y=4037873.801 
16 X=868851.116 Y=4037858.457 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΔΕΞΙΑ  ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ) 

9.005.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 170 2,210.00 € 

 5 X=869131.969 Y=4038002.385 
6 X=869103.372 Y=4037983.994 
7 X=869100.668 Y=4037988.199 
8 X=869129.265 Y=4038006.590 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) 

9.006.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 9 X=868988.563 Y=4037941.243 
10 X=868962.784 Y=4037925.898 
11 X=868960.227 Y=4037930.195 
12 X=868986.006 Y=4037945.539 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.013.Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,725.00 € 

9 X=861245.170 Y=4033830.51710 
X=861246.824 Y=4033828.01511 
X=861242.653 Y=4033825.25712 

X=861240.999 Y=4033827.760 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

9.004. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3,150.00 € 

1 X = 868971.582 Y = 4037924.286 
2 X = 868973.339 Y = 4037921.854 
3 X = 868969.287 Y = 4037918.925 
4 X = 868967.529 Y = 4037921.356 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

9.016 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 30 2,390.00 € 

1 X=870199.187 Y=4038196.789 
2 X=870205.109 Y=4038197.755 
3 X=870204.304 Y=4038202.690 
4 X=870198.382 Y=4038201.724 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

 
 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
                                                     Aπόφ. Αρ. 54 / 2019 (ΑΔΑ: Ψ1Τ1Ω1Ρ-ΚΘΤ) 

Λήψη απόφασης για την παράταση της ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που 

αφορούν την απευθείας μίσθωση αιγιαλού – παραλίας έτους 2019 (προτιμησιακό 

δικαίωμα). Η αρχική ημερομηνία πάρθηκε με την απόφαση 11/2019 (ΨΟΘ9Ω1Ρ-ΜΔ3) 

της οικονομικής επιτροπής  

               (Εισήγηση τμήματος προσόδων με αριθμ.πρωτ. 2/7174/8-2-2019) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ.: 2/7174/08-

02-2019, 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. 

Οι Δήμοι εντός του πρώτου τριμήνου έκαστου έτους θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρώσει τόσο οι απευθείας μισθώσεις όσο και κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις 

απλής χρήσης. 

 Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να αποφθεχθούν προβλήματα με τη 

λειτουργία των παραλίων χώρων αλλά και απώλειας εσόδων, εισηγούμεθα: 

α) τη λήψη απόφασης παράτασης της ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που αφορούν 

την  απευθείας μίσθωση αιγιαλού-παραλίας έτους 2019 (προτιμησιακό δικαίωμα). 

Προτεινόμενη ημερομηνία είναι η  01/03/2019 προκειμένου να εφαρμοσθούν εγκαίρως οι 

διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α.» 

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

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

σχετικά. 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 2/7174/08-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών του 

τμήματος προσόδων Δήμου Ρόδου, 

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

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου,  

 ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί «Απευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 

παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους» 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση της ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που αφορούν την 

απευθείας μίσθωση αιγιαλού-παραλίας έτους 2019 (προτιμησιακό δικαίωμα) έως  

01/03/2019, προκειμένου να εφαρμοσθούν εγκαίρως οι διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
                                                   Aπόφ. Αρ. 55 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΞΓ3Ω1Ρ-ΡΛ0) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/7057/8-02-2019) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών  για το έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ»,  με αρ. πρωτ. 16/7057/08.02.2019, δια μέσω της 

οποίας διαβιβάζεται το 2
ο
 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, ως εξής: 

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ» (Α.Μ. 77007)  

 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κατόπιν ελέγχου 

των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος ηλεκτρονικά αλλά και με το υπ’ 

αριθμ΄ 16/77733/18-12-2018 έγγραφο του σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και με την 

Διακήρυξη του έργου. Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η 

κατακύρωση της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ» στην Εργοληπτική 

Εταιρεία  “ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.” με μέση έκπτωση 44,08% 

2) 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 κ. Γκουμότσιου Νικόλαου) 

 
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

Τρίτη 05 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, οι παρακάτω: 

1) Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ. Ρόδου ως 

Πρόεδρος,  

2) Κατσαράς Σωτήρης, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ. Ρόδου, ως μέλος  

3) Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ. Ρόδου ως  μέλος  

αποτελούντες την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου και συντάξαντες το 

από 05-11-2018 Πρακτικό Διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο, 

συνήλθαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.&Υ. (Αγ. Ιωάννου 52 και Διαγοριδών), σύμφωνα με το 

Άρθρο 4, Παράγραφος 4.2 της Διακήρυξης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την 

ολοκλήρωση του Πρακτικού του Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ», Προϋπ.: 300.000,00€ όπως αυτά 

καθορίζονται στα Άρθρα 23.2-23.10 της Διακήρυξης. 

 

Με την υπ’ αριθμό 615/16-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΜ7ΓΩ1Ρ-ΝΙ5) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός 
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μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.” 
Η Δ.Τ.Ε.&Υ., με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16/75328/07-12-2018 έγγραφό της, κάλεσε την Προσωρινή 

Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα Άρθρα 23.2 έως 

23.10 της Διακήρυξης τα οποία υποβλήθηκαν προς έλεγχο σε σφραγισμένο φάκελο, με το υπ. 

αρ. πρωτ. 16/77733/18-12-2018 έγγραφό της εταιρίας. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

  

  ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ποινικό Μητρώο (Σάββας Τσακίρης) 23.3α 

Ποινικό Μητρώο (Τσαμπίκος Τσακίρης) 23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ εταιρείας 23.3β 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ  & ΕΤΑΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της Γιώτη Μαρία 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Τσαμπίκου Τσακίρη 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Ραδιώτη Ευστάθιου 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της εργοληπτικής Επιχείρησης 23.3β 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της 

εργοληπτικής επιχείρησης 

23.3γ 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης κ μη 

αναγκαστικής διαχείρισης της εργοληπτικής επιχείρησης 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ για επαγγελματική διαγωγή των Τσαμπίκου 

Τσακίρη, Ραδιώτη Ευστάθιο, Σάββα Τσακίρη 

23.3γ 

Βεβαίωση ΤΕΕ μέλους (εταιρίας και μελών)  

Ένορκη βεβαίωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό 

της εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν4412/2016 

23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργοληπτικής επιχείρησης 23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών 

Συμβάσεων και τα υπό εκτέλεση έργα  

23.4,23.5,23.6,23.9 

Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων 23.4,23.5,23.6,23.9 

Ασφαλιστικές ενημερότητες των υπό εκτέλεση έργων 23.4,23.5,23.6,23.9 

 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι  πλήρη και σε ισχύ, τόσο κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, 

όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 της Διακήρυξης, η 

Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο Πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο 

των παραπάνω δικαιολογητικών (αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου και εισηγείται  την κατακύρωση του Διαγωνισμού υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης: 

«ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.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. πρωτ.: 16/7057/08.02.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
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 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 466/2018  (Α.Δ.Α.: 7ΧΠΩΩ1Ρ-30Γ) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 615/2018 (Α.Δ.Α: ΩΜ7ΓΩ1Ρ-ΝΙ5) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και 

κατακυρώνει τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ» υπέρ της εργοληπτικής εταιρείας 

«ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 44,08%.  

Β)  Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
                                                   Aπόφ. Αρ. 56 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΡ7ΞΩ1Ρ-02Θ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Διανοίξεις και βελτιώσεις δρόμων 

στην περιοχή Τραπέζια Δ.Κ. Αφάντου»   

(Εισήγηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με αριθμ.πρωτ. 16/6902/7-2-2019) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών  για το έργο  «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ»,  με αρ. πρωτ. ορθή 

16/6902/07.02.2019, δια μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 1
ο
 πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 79262 για το έργο: 

«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. 

ΑΦΑΝΤΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ»  

 

Σας στέλνουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ», 

σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η 

Εταιρεία: «P.&C. DEVELOPMENT S.A.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και ανάλυση 

του κόστους ως εξής: 

Ομάδα Εργασιών Δαπάνη Ποσοστό Τελική Τιμή 

Μελέτης Έκπτωσης 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 43.240,00 45% 23.782,00 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 13.942,00 44% 7.807,52 

ΤΕΧΝΙΚΑ 1.413,00 44% 791,28 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 310 44% 173,6 

        

        

Σσ 58.905,00 Σπ 32.554,40 

Γ.Ε+Ο.Ε 10.602,90   5.859,79 

Σ.Σ 69.507,90 ΣΔΕ 38.414,19 

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4
ο
 δεκαδικό)     

0,44734066 0,4473 Εμ= 44,73% 

και ποσό προσφοράς 38.414,19 € (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση &ΦΠΑ), ήτοι μέση 

έκπτωση 44,73%.  
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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 Εταιρεία: «P.&C. 

DEVELOPMENT S.A.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Μεταξωτού Νικόλαου) 

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (Ν. 4412/2016 - 

ΦΕΚ147/Α’/2016) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ», 

προϋπολογισμού 80.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α 24%). 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, την 

Παρασκευή, 25 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 16/  77129 /17 /  12    /2018, ΑΔΑM: 18PROC004203112 2018-12-17 Διακήρυξη) οι 

παρακάτω: 

1. Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δνσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου,  ως πρόεδρος της επιτροπής, που αναπλήρωσε 

τον κο Χατζηνικόλα Κων/νο  λόγω απουσίας του από την Υπηρεσία του, σύμφωνα με το 

με αριθμ. Πρωτ. Δ.Τ.Ε4893/14-01-2019. 

2. Ποντίκας Σάββας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος 

3. Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος,  

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο 

έργο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 651/2018 της 26-11-2018 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 

648/2018 της 26
ης

 Νοεμβρίου 2018 απόφασης 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: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 

80.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α 24%). 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) και έχει λάβει αύξοντα αριθμό 79262 

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της 

διακήρυξης και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι εταιρείες-επιχειρήσεις του Πίνακα 1.  

Πίνακας 1. Συμμετέχοντες διαγωνισμού 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 20/01/2019 22:28:24 

2 P.&C. DEVELOPMENT S.A. 21/01/2019 08:32:20 

   

3 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21/01/2019 08:41:49 

   

4 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 21/01/2019 09:06:01 

   

5 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 
21/01/2019 09:32:22 
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Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων, έγινε ο 

έλεγχος ομαλότητας των προσφορών από τον οποίο κρίθηκαν όλες ομαλές και 

καταχωρήθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες στον Πίνακα 2 κατά σειρά μειοδοσίας. 

Πίνακας 2. Αρχικός πίνακας συμμετεχόντων διαγωνισμού κατά σειρά μειοδοσίας 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα  Ποσοστό 

1 109643 P.&C. DEVELOPMENT S.A. 44,73% 

2 106620 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 39,91% 

3 109611 
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
33,02% 

4 106352 
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
32,00% 

5 109663 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

22,78% 

 

Ακολούθως αποσφραγίστηκε ηλεκτρονικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

όλων των συμμετεχόντων και ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 

σειρά μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την υποβαλλόμενη εγγυητική επιστολή 

(άρθρα 3.5.β και 15.2 της διακήρυξης) καθώς και το υποβαλλόμενο ΤΕΥΔ. 

Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής πραγματοποιήθηκε 

ως εξής:  

Αρχικά ελέγχονται τα στοιχεία των εγγυητικών επιστολών, ως προς τις απαιτήσεις του 

άρθρου 15 της διακήρυξης, από όπου και προέκυψε ότι οι όλες οι εγγυητικές επιστολές ήταν 

σύμφωνες με τις απαιτήσεις. 

Ακολούθως, για τους διαγωνιζόμενους οι οποίοι κατέθεσαν εγγυητικές επιστολές οι 

οποίες δεν έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά (οι οποίες φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή), 

ελέγχεται εάν κατέθεσαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της διακήρυξης, τις 

πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς τους. 

Τέλος, πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών.  

Με το με αριθμ. Πρωτ. 530/25-01-2019 έγγραφο, επιβεβαιώθηκε από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε η 

εγκυρότητα των παρακάτω Εγγυητικών Επιστολών: 

α)  62289/18-01-2019 ποσού 1.612,90€ υπέρ της ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. 

β)  62268/08-01-2019 ποσού 1.612,90€ υπέρ της ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

Γεωργίου Οι εγγυητικές των υπολοίπων έχουν εκδοθεί από το ΤΜΕΔΕ, ελέγχθηκε η 

εγκυρότητά τους, μέσω της παρεχόμενης εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr), 

από όπου προέκυψε ότι όλες οι υποβληθείσες εγγυητικές ήταν έγκυρες. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο έλεγχος του ΤΕΥΔ, ο οποίος συνίσταται στον έλεγχο της 

ορθής συμπλήρωσης, της πληρότητας υπογραφών καθώς και του ελέγχου των απαιτούμενων 

κατηγοριών και τάξεων ΜΕΕΠ (παράγραφος 23.4.α διακήρυξης, όπου προβλέπεται Α1 τάξη 

και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) 

  Από τον έλεγχο προέκυψε ορθή συμπλήρωση και κάλυψη των απαιτήσεων 

συμμετοχής για όλους τους συμμετέχοντες που συνεχίζουν στον διαγωνισμό, οπότε και 

προκύπτει ο τελικός πίνακας παραδεκτών οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας 

(Πίνακας 3).  

Πίνακας 3. Τελικός πίνακας παραδεκτών οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα  Ποσοστό 

1 109643 P.&C. DEVELOPMENT S.A. 44,73% 

2 106620 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 39,91% 
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3 109611 
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 
33,02% 

4 106352 
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
32,00% 

5 109663 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

22,78% 

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας «P.&C. 

DEVELOPMENT S.A» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Ομάδα Εργασιών Δαπάνη Ποσοστό Τελική Τιμή 

Μελέτης Έκπτωσης 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 43.240,00 45% 23.782,00 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 13.942,00 44% 7.807,52 

ΤΕΧΝΙΚΑ 1.413,00 44% 791,28 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 310 44% 173,6 

        

        

Σσ 58.905,00 Σπ 32.554,40 

Γ.Ε+Ο.Ε 10.602,90   5.859,79 

Σ.Σ 69.507,90 ΣΔΕ 38.414,19 

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4
ο
 δεκαδικό)     

0,44734066 0,4473 Εμ= 44,73% 

 

με μέση προσφερόμενη έκπτωση 44,73% και προσφερόμενη τιμή 38.414,19 € (χωρίς 

απρόβλεπτα, αναθεώρηση &  ΦΠΑ.). 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.η της Διακήρυξης) 

εισηγούμαστε η εταιρεία P.&C. DEVELOPMENT S.A.  να ανακηρυχθεί προσωρινός 

μειοδότης του Διαγωνισμού.» 

 (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.: ορθή 16/6902/07.02.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 648/2018  (Α.Δ.Α.: ΩΧΣ9Ω1Ρ-ΤΣΗ), σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διανοίξεις και βελτιώσεις δρόμων στην 

περιοχή Τραπέζια Δ.Κ. Αφάντου – Α’ φάση», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην 

μειοδότρια εταιρεία «P.&C. DEVELOPMENT S.A.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 

και ανάλυση του κόστους, ως εξής: 
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Ομάδα Εργασιών Δαπάνη Ποσοστό Τελική Τιμή 

Μελέτης Έκπτωσης 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 43.240,00 45% 23.782,00 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 13.942,00 44% 7.807,52 

ΤΕΧΝΙΚΑ 1.413,00 44% 791,28 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 310 44% 173,6 

        

        

Σσ 58.905,00 Σπ 32.554,40 

Γ.Ε+Ο.Ε 10.602,90   5.859,79 

Σ.Σ 69.507,90 ΣΔΕ 38.414,19 

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4
ο
 δεκαδικό)     

0,44734066 0,4473 Εμ= 44,73% 

και ποσό προσφοράς 38.414,19 € (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ), ήτοι μέση 

έκπτωση 44,73%.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
                                                    Aπόφ. Αρ. 57 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΓΛΙΩ1Ρ-8Ρ9) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση Βελτίωση Δημοτικής 

οδού προς Βληχά (Κατασκευή πεζοδρομίων ανακατασκευή δικτύου δημοτικού 

φωτισμού και επισκευή οδοστρώματος»   

(Εισήγηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με αριθμ. πρωτ. 16 /5940/4-2-2019) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών  για το έργο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)»,  με 

αρ. πρωτ. 16/5940/04.02.2019, δια μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 2
ο
 πρακτικό της 

επιτροπής διαγωνισμού, ως εξής: 

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)» (Α.Α. 78133) 

Σας αποστέλλουμε το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)» σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η 

κατακύρωση της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ- 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)» στον οικονομικό φορέα 

«ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» με μέση έκπτωση 48,63% 

2. 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 κ. Γιαγκουνίδη 

Αναστάσιου) 
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2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 78133 ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ 

(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)» 

Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, συνεδριάσαμε 

σήμερα 01-02-2019, ημέρα Παρασκευή, οι παρακάτω: 

1. Αναστάσιος Γιαγκουνίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ – ως πρόεδρος 

2. Δράκος Αντώνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ – ως μέλος (αναπληρώνει την Νεκταρία 

Δασακλή, η οποία απουσιάζει με κανονική άδεια)  

3. Νίκος Παυλούς, Αγρονόμος Τοπογράφος ΠΕ - ως μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 539/2018 

15-10-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου.  

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 544/15-10-2018 (6ΙΑ0Ω1Π-ΨΕ4) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και έχει λάβει αύξοντα αριθμό 

συστήματος 78133. 

Με την υπ' αρ.: 673/14-12-2018 (ΑΔΑ: 61ΣΗΩ1Ρ-7ΨΠ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι ο 

«ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», με μέση έκπτωση 48,63%. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με το υπ' αρ.: 16/1414/11-1-2019 έγγραφο της, 

κάλεσε ηλεκτρονικά την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά 

που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης, η οποία με ηλεκτρονικό 

μήνυμα μέσω του συστήματος στις 24-01-2019 υπέβαλλε τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Ο προσωρινός ανάδοχος με το υπ'αρ.: 16/4369/25-01-2019 έγγραφο του, υπέβαλλε και 

εγγράφως τα προς έλεγχο δικαιολογητικά τα οποία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου Κορκίδα Ανδρέα 

Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας (65815611 & 66014489) 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ρόδου περί μη πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού κλπ της εταιρείας 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ρόδου περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής διαχείρισης της εταιρείας με 

δικαστική απόφαση 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) του οικονομικού φορέα 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) του κ. Κορκίδα Ανδρέα 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) του κ. Αθανασιάδη Γεωργίου 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ) για μισθωτούς μηχανικούς 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ-πρωην ΙΚΑ οικονομικού φορέα (1351/31-7-2018)  

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ-πρωην ΙΚΑ έργου (371/22-6-2018 & 888/28-12-2018) 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ-πρωην ΙΚΑ έργου (692/12-11-2018) 
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Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ-πρωην ΙΚΑ έργου (693/12-11-2018) 

Ένορκη βεβαίωση (20.668/27-12-2018) σε αντικατάσταση πιστοποιητικού της Δνσης Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του κ. Αθανασιάδη Γεώργιου σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή (512/6-7-2018 & 

59/10-1-2019) 

Πιστοποιητικό ΕΕΤΕΜ του κ. Κορκίδα Ανδρέα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή (Φ4/86/2018/18-1-

2018 & Η.Α./126/2019/17-1-2019) 

Υπεύθυνη δήλωση για τον ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών συμβάσεων συνοδευόμενη από πίνακα του υπό 

εκτέλεση έργου (24-1-2019) 

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των λοιπών περιπτώσεων της παρ Α.4 του 

άρθρου 22 & μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σε βάρος της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 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, το διαβιβάζει στην 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)» υπέρ του οικονομικού φορέα «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ», με μέση έκπτωση 48,63%. 

(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.: 16/5940/04.02.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 466/2018  (Α.Δ.Α.: 7ΧΠΩΩ1Ρ-30Γ), σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 673/2018 (Α.Δ.Α: 61ΣΗΩ1Ρ-7ΨΠ), σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και 

κατακυρώνει τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)» υπέρ του «ΚΟΡΚΙΔΑ Γ. ΑΝΔΡΕΑ», με μέση έκπτωση 48,63%.  

Β)  Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 
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ΘΕΜΑ 1
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης          Αρ. 58 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΣΒΜΩ1Ρ-ΩΥΩ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο συμβούλιο επικράτειας στο Ε! Τμήμα στις 

20-2-2019 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση δύο αιτήσεων 

ακύρωσης των GRAND FOUNTATION ENTERPRISES LTD κατά και του 

Δήμου Ρόδου (Πολεοδομική) και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ 

Α.Ε κατά και του Δήμου Ρόδου.  

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/7290/11-02-2019) 

Ο  πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας με 

αριθμ.πρωτ. 2/7290/11-2-2019 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο E! Τμήμα, στις 

20-2-2019 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση δύο αιτήσεων 

ακύρωσης των GRAND FOUNTATION ENTERPRISES LTD κατά και του 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (πολεοδομική) και  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ 

ΑΕ κατά και του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ανάληψη σχετικής δαπάνης.  

1. Την 20-2-2019 εκδικάζονται στο Ε’ Τμήμα (Πενταμελής Ε) του ΣτΕ : 

α. Η από 21-11-2017  και με αρ. καταθ. Ε3308/2017 αίτηση ακύρωσης της GRAND 

FOUNTATION ENTERPRISES LTD κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και του 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ για την ακύρωση πλέον άλλων και της απόφασης 5993/2017 
της ΥΔΟΜ  και κάθε άλλης προγενέστερης η μεταγενέστερης συναφούς πράξης 
η παράλειψης της Διοίκησης, και,  

β.  Η από 2-11-2016 και με αρ. καταθ. Ε4182/2016 αίτηση ακύρωσης της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΕ  κατά του Υπουργού Πολιτισμού και του ΔΗΜΟΥ 
Ρόδου για την ακύρωση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού της περιοχής Αγίας 
Αγάθης και κάθε άλλης συναφούς πράξης η παράλειψης της Διοίκησης.  
2. Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο 

απαιτείται σχετική απόφασή σας και επιπλέον θα πρέπει να μου χορηγηθεί  άδεια μετάβασης 

στην Αθήνα στις 19-2-2019 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 του Δήμου Ρόδου κου Στάγκα Εμμανουήλ)   

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

σχετικά. 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018,  

 Την απόφαση 51/2019 (61ΖΥΩ1Ρ-ΗΚΦ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας με  αριθμ.πρωτ. 2/7290/11-2-2019 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)Εξουσιοδοτεί το νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ να παραστεί 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο Ε! Τμήμα στις 20-2-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, των GRAND FOUNTATION 

ENTERPRISES LTD κατά και του Δήμου Ρόδου (Πολεοδομική) και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε κατά και του Δήμου Ρόδου.  
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Β) Χορηγείται η άδεια μετάβασης στον ανωτέρω νομικό στην Αθήνα στις 19-2-2019 

για την εκδίκαση της προαναφερόμενης δίκης 
 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης           Αρ. 59 / 2019 (ΑΔΑ: 6Ο5ΕΩ1Ρ-Σ2Ψ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 

του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ». 

(Εισήγηση επιτροπής διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών με αριθμ. 

2/7443/11-2-2019) 

Ο  πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής του 

διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου»    με αριθμ.πρωτ. 2/7443/11-02-2019 η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 

συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου» στα πλαίσια του 

προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για εξέταση και λήψης απόφασης 

   

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε δύο αντίγραφα το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

και Αξιολόγησης Προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και 

παρακαλούμε για την εξέτασή του και την λήψη σχετικής απόφασης.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του προέδρου της επιτροπής του διαγωνισμού κου Ανθούλα Κυριάκου)   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Για την ανάδειξη ανάδοχου της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου» στα 

πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 365.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – κόστους. 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/71206/20-11-2018   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 67204 - 67229 - 67242 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 18PROC004049801  

 

Στην Ρόδο στα γραφεία του τμήματος προμηθειών ημέρα Δευτέρα 4 του μηνός 

Φεβρουαρίου  του έτους 2019  και ώρα 11:00 π.μ.  οι παρακάτω: 
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1. Κυριάκος Ανθούλας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, Προϊστάμενος Τμήματος 

Σχεδιασμού  Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Ρόδου, ως Πρόεδρος   

2. Καρπαθάκης Αντώνιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε, Προϊστάμενος Τμήματος  

Καθημερινότητας Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών του  Δ. Ρόδου, ως μέλος   

3. Διακοπαρασκευάς Εμμανουήλ, μηχανοτεχνίτης της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και 

Μηχανημάτων Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τη συγκεκριμένη 

προμήθεια, σύμφωνα με την με αριθμό 630/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ : ΨΦΔΞΩ1Ρ-Ξ6Ω), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με 

την με αριθμό 619/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 73ΗΛΩ1Ρ-ΛΑΟ), 

συνήλθαμε στα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 

2
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο :  

 

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου» και 

έχοντας υπόψη :  

 

1. Το από 17-01-2019 συνταχθέν από εμάς Πρακτικό Ι. 

2. Το με αριθμό πρωτ. 2/2920/18-01-2019 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάσαμε το Πρακτικό Ι 

στην Οικονομική Επιτροπή Ρόδου για εξέτασή του και λήψη απόφασης. 

3. Την με αριθμό 27/18-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου (ΑΔΑ : 

ΩΣΚΠΩ1Ρ-2ΔΖ) που εγκρίνει το Πρακτικό Ι όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε 

αρμόδια σύμφωνα με το οποίο προκρίνεται για τον επόμενο στάδιο του ανοίγματος των 

Οικονομικών προσφορών ο μοναδικός διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία 

: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

4. Την από 24-01-2019 ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ της Απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου. 

5. Το με αριθμό πρωτ. 2/3992/24-01-2019 έγγραφό μας με το οποίο γνωστοποιούμε μέσω 

ανάρτησής του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και μέσω fax στον Οικονομικό 

Φορέα :«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την ημερομηνία ανοίγματος της Οικονομικής του Προσφοράς, 

 

προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (2
ο
 στάδιο – άνοιγμα Οικονομικών 

Προσφορών)  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου 

να προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα της Οικονομικής Προσφοράς, που υποβλήθηκε 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον πίνακα του υποφακέλλου 

(Οικονομική προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως: 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

(€) 

1 

34142000-4 

Γερανοφόρα 

φορτηγά και 

ανατρεπόμενα 

οχήματα 

Τεμάχιο 1 128.000,00 30.720,00 158.720,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 128.000,00 30.720,00 158.720,00 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της Διακήρυξης, η ανοιγμένη προσφορά,  προκύπτει από τον 

τύπο:    

λ =  Ο.Π. 

         U 

Όπου : Ο.Π. = Οικονομική Προσφορά  

και     : U = Συνολική Βαθμολογία  

Η Συνολική Βαθμολογία του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως προέκυψε από το 1
ο
 Πρακτικό, έχει ως εξής : 

 

Α/Α 
Είδος Τεμάχια 

Συνολική 

Βαθμολογία 

1 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 13Τ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ, 

ΑΡΠΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙ 
1 100 

Ανοιγμένη προσφορά : λ = 128.000,00/100,00 = 1.280,00 (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί και εισηγείται 

προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής : 

1. Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – κόστους, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 365.000,00€  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, και την αποδοχή της προσφοράς του διαγωνιζόμενου Οικονομικού Φορέα με την 

επωνυμία : «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που προσέφερε : 

Τιμή 128.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% για το ανατρεπόμενο φορτηγό 13Τ με γερανό αρπάγη 

και καλάθι ήτοι με ΦΠΑ 24%, 158.720,00€. 

2. Να ονομαστεί ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία :«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» “Προσωρινός Ανάδοχος” 

και να προχωρήσει η επιτροπή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού σύμφωνα με τα σχετικά 

άρθρα της Διακήρυξης. 

3.  Να κηρυχθεί άγονο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τα είδη: α) καλαθοφόρο 

φορτηγό 28m, με 67229 συστημικό αριθμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, β) 

εκσκαφέας φορτωτής με αρίδα έως 120hp, με 67204 συστημικό αριθμό στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 07-02-2019 ημέρα Πέμπτη και υπογράφεται από 

την Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα.  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018,  

 Την απόφαση 51/2019 (61ΖΥΩ1Ρ-ΗΚΦ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Την εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου»    με 

αριθμ.πρωτ. 2/7443/11-02-2019» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙΙ Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – κόστους, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 

συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου» στα πλαίσια του προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

365.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και την αποδοχή της προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία : «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που προσέφερε : 

Τιμή 128.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% για το ανατρεπόμενο φορτηγό 13Τ με γερανό αρπάγη 

και καλάθι ήτοι με ΦΠΑ 24%, 158.720,00€. 

 

Β)   Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία :«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κηρύσσεται “Προσωρινός 

Ανάδοχος” και η επιτροπή μπορεί να προχωρήσει  στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης. 

 

Γ)  Κηρύσσει  άγονο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τα είδη: α) καλαθοφόρο φορτηγό 

28m, με 67229 συστημικό αριθμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, β) 

εκσκαφέας φορτωτής με αρίδα έως 120hp, με 67204 συστημικό αριθμό στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης          Αρ. 60 / 2019 (ΑΔΑ: 65ΖΛΩ1Ρ-ΝΦΝ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου 

παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και διευθέτηση οδού 

στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου» 

(Εισήγηση επιτροπής διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών με αριθμ. 

16/7342/11-2-2019) 

Ο  πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής του 

διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίου παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου 

στην περιοχή Κράνα και διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου»  με αριθμ.πρωτ. 

16/7342/11-02-2019 η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου 

παραπλέυρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και διευθέτηση οδού 

στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου». 
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Σας αποστέλλουμε το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου 

παραπλέυρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και διευθέτηση οδού στους 

Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

3) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η 

κατακύρωση της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου 

παραπλέυρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και διευθέτηση οδού 

στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου» στην ατομική επιχείρηση «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» με 

ποσό προσφοράς 18.877,38 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και μέση έκπτωση 

33,12 %. 

4) 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 του διαγωνισμού κου Κεφαλάκη Παύλου)   

 

2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

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

06 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

16/65816/30-10-2018, ΑΔΑM: 18PROC003915375 2018-10-30, Διακήρυξη) οι παρακάτω: 

1) Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος, 

2) Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος,  

3) Λαός Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το 

έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου παραπλέυρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή 

Κράνα και διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου», προϋπολογισμού 28.225,81€ 

(πλέον Φ.Π.Α 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 530/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 

506/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και Διαγοριδών), 

σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου 

των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης.  

Με την υπ΄ αριθμό 672/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΧΠΩ1Ρ-ΥΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου παραπλέυρως 

αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. 

Λίνδου» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η ατομική επιχείρηση 

«Κορκίδας Γ. Ανδρέας». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16/1154/10.01.2019 

έγγραφο της κάλεσε τον Προσωρινό Ανάδοχο να καταθέσει τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης ο οποίος με το αρ. Πρωτ. 

16/4100/24.01.2019 έγγραφό του υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο 

δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α/α Είδος Δικαιολογητικού 
Άρθρο 

Διακήρυξης  

1.  
Ποινικό Μητρώο Ανδρέα Κορκίδα  

 (Έκδοση μετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών)  

23.3α 

(22.Α.1) 

2.  
Φορολογική Ενημερότητα Ανδρέα Κορκίδα  

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 23.3β 

(22.Α.2) 
3.  

Φορολογική Ενημερότητα Ανδρέα Κορκίδα  

 (Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού)  
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α/α Είδος Δικαιολογητικού 
Άρθρο 

Διακήρυξης  

4.  
Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ-ΙΚΑ Κορκίδα Ανδρέα  

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού και κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.3β 

(22.Α.2) 

5.  
Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ Κορκίδα Ανδρέα  

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 23.3β 

(22.Α.2) 
6.  

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ Κορκίδα Ανδρέα 

 (Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

7.  
Βεβαίωση ΕΤΑΑ περί μη απασχόλησης μηχανικών  

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 23.3β 

(22.Α.2) 
8.  

Βεβαίωση ΕΤΑΑ περί μη απασχόλησης μηχανικών 

 (Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

9.  
Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Αθανασιάδη Γ. (Στελέχωση Πτυχίου) (Σε ισχύ την 

ημέρα του διαγωνισμού)  23.3β 

(22.Α.2) 
10.  

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Αθανασιάδη Γ.(Στελέχωση Πτυχίου) 

 (Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

11.  

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, μη παύσης 

πληρωμών, διαδικασίας εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης της ατομικής επιχείρησης  

 (Έκδοση μετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών) 

23.3γ 

(22.Α.4) 

12.  

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης & μη αναγκαστικής διαχείρισης της 

ατομικής επιχείρησης 

  (Έκδοση μετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών) 

23.3γ 

(22.Α.4) 

13.  
Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ του Αθανασιάδη Γεωργίου 

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 23.3δ 

(22.Α.4.θ) 
14.  

Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ του Αθανασιάδη Γεωργίου 

 (Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

15.  

Βεβαίωση ΤΕΕ περί μη καταδίκης για επαγγελματική διαγωγή, & μη καταδίκης σε βαρύ 

επαγγελματικό παράπτωμα, για Αθανασιάδη Γεωργίου,  

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 23.3δ 

(22.Α.4.θ) 

16.  

Βεβαίωση ΤΕΕ περί μη καταδίκης για επαγγελματική διαγωγή, & μη καταδίκης σε βαρύ 

επαγγελματικό παράπτωμα, για Αθανασιάδη Γεωργίου,  

 (Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

17.  

Βεβαίωση μέλους Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και μη καταδίκης για επαγγελματική διαγωγή & μη καταδίκης 

σε βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα του Κορκίδα Ανδρέα  

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 23.3δ 

(22.Α.4.θ) 

18.  

Βεβαίωση μέλους Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και μη καταδίκης για επαγγελματική διαγωγή & μη καταδίκης 

σε βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα του Κορκίδα Ανδρέα 

 (Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

19.  
Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για αποκλεισμό της εταιρείας σύμφωνα με 

άρθρο 74 Ν4412/2016 

23.3δ 

(22.Α.9) 

20.  
Βεβαίωση ΜΕΕΠ της ατομικής επιχείρησης Ανδρέα Κορκίδα  

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού και κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.4, 23.6, 

(22.Β, 22.Δ) 

21. Α 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών Συμβάσεων με πίνακα των υπό 

εκτέλεση έργων 

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 
23.5α 

(22.Γ) 

 
22.  

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών Συμβάσεων με πίνακα των υπό 

εκτέλεση έργων  

 (Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.  
Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου «Τμηματικές Αποκαταστάσεις και κατασκευή νέων 

πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου».  

23.3β 

(22.Α.2) 
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α/α Είδος Δικαιολογητικού 
Άρθρο 

Διακήρυξης  

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 

24.  

Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου «Τμηματικές Αποκαταστάσεις και κατασκευή νέων 

πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου».  

 (Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

25.  

Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου «Συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων και πλατειών εκτός 

πόλεως Ρόδου». 

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού και κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.3β 

(22.Α.2) 

26.  

Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην οδό Σοφούλη, 

Δ.Ε. Ρόδου» 

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού και κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.3β 

(22.Α.2) 

27.  

Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου «Αντικατάσταση Φθαρμένων Ιστών Φωτισμού Πλατειών 

και Πεζοδρομίων Πόλης Ρόδου» 

 (Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.3β 

(22.Α.2) 

28.  
Βεβαίωση Ανεκτελέστου Υπολοίπου, Δήμου Ρόδου, για το έργο «Τμηματικές 

Αποκαταστάσεις και κατασκευή νέων πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου» 

23.5α 

(22.Γ) 

29.  
Βεβαίωση Ανεκτελέστου Υπολοίπου, Δήμου Ρόδου, για το έργο «Συντηρήσεις Κοινοχρήστων 

Χώρων και πλατειών εκτός πόλεως Ρόδου» 

23.5α 

(22.Γ) 

30.  
Βεβαίωση Ανεκτελέστου Υπολοίπου, Δήμου Ρόδου, για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου 

ύδρευσης στην οδό Σοφούλη, Δ.Ε. Ρόδου» 

23.5α 

(22.Γ) 

31.  
Βεβαίωση Ανεκτελέστου Υπολοίπου, Δήμου Ρόδου, για το έργο «Αντικατάσταση Φθαρμένων 

Ιστών Φωτισμού Πλατειών και Πεζοδρομίων Πόλης Ρόδου» 

23.5α 

(22.Γ) 

32.  
Ένορκη βεβαίωση Κορκίδα Ανδρέα περί μη επιβολής προστίμων από το Σώμα Επιθεώρησης 

Εργασίας 

23.3δ 

(22.Α.2α) 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού αλλά και 

κατά την υποβολή τους. Επιπλέον προέβη δειγματοληπτικά σε έλεγχο εγκυρότητας 

ορισμένων δικαιολογητικών (Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστικές Ενημερότητες, 

Ποινικό Μητρώο).   

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

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των 

παραπάνω δικαιολογητικών (αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

και εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας ατομικής επιχείρησης: 

«Κορκίδας Γ. Ανδρέας» με ποσό προσφοράς 18.877,38 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%) και μέση έκπτωση 33,12 %». 

(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,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018,  

 Την απόφαση 51/2019 (61ΖΥΩ1Ρ-ΗΚΦ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 
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 Την εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή 

πεζοδρομίου παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και 

διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου»  με αριθμ.πρωτ. 16/7342/11-02-2019   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή 

πεζοδρομίου παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και διευθέτηση οδού 

στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου» 

Β)Κατακυρώνει  τη σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας ατομικής επιχείρησης: «Κορκίδας Γ. 

Ανδρέας» με ποσό προσφοράς 18.877,38 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και μέση 

έκπτωση 33,12 %». 

Γ)Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης            Αρ. 61 / 2019 (ΑΔΑ: 7ΖΓΩΩ1Ρ-0ΥΥ) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για 

το έργο «Επισκευή συντήρηση λιμεναρχείου Ρόδου και Α΄Λ.Τ. Λίνδου και 

ανακατασκευή διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου» προϋπολογισμού 

192.334,88 με Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/7502/11-2-2019) 

 

Ο  πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής 

Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/7502/11-2-2019 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ:  

 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για 

το έργο ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ ΛΤ 

ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ’ προϋπολογισμού  192.334,88 ευρώ με Φ.Π.Α. 

   Έχοντας υπόψη: 

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

   το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 2 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016  

η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και διεξήγαγε την κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).  

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική 

κλήρωση στις 8/2/2019.  

Τα ονόματα των υπαλλήλων , με τη σειρά που κληρώθηκαν είναι: 

Τακτικά μέλη 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών  
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Αναπληρωματικά μέλη 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΕΪΣΗ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

    Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. 

τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος. 

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ ΛΤ ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ» 

προϋπολογισμού 192.334,88 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής:  

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών  

Αναπληρωματικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΕΪΣΗ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

   Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. 

τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος».  

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας της Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κα 

Παρασκευοπούλου Άννας) 

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

σχετικά. 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018,  

 Την απόφαση 51/2019 (61ΖΥΩ1Ρ-ΗΚΦ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 

2/7502/11-2-2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνουμε το αποτέλεσμα της κλήρωσης και συγκροτούμε την  επιτροπή του  διαγωνισμού 

του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ ΛΤ 

ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 192.334,88 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής:  
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Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών  

Αναπληρωματικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΕΪΣΗ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

   Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. 

τακτικό αναπληρωματικό μέλος».  

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης           Αρ. 62 / 2019 (ΑΔΑ: 6Π6ΟΩ1Ρ-0ΨΟ) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για 

το έργο «Συντήρηση πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών Μ. Πόλης 2018»   

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/7501/11-2-

2019) 

Ο  πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής 

Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/7501/11-2-2019 η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ:  Επιτροπή διαγωνισμού για το έργο ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΠΟΛΗΣ 2018’ 

 

     Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 2/7161/8-2-2019 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

Κλήρωσης της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και παρακαλούμε για την 

συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου του θέματος, σύμφωνα με το 

αποτέλεσμα της κλήρωσης. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας της Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κα 

Παρασκευοπούλου Άννας)  

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Στην Ρόδο, στη μεγάλη αίθουσα συσκέψεων της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων του Δήμου Ρόδου, σήμερα Παρασκευή 8/2/2019 και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε η 

αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 

4024/2011 και της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ21508/4-11-2011 απόφασης του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και την αρ. πρωτ. 2/6557/6-2-2019 ανακοίνωση 

περί της διενέργειας της κλήρωσης διενήργησε 

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

συμμετοχή τους στην επιτροπή διαγωνισμού για το έργο ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΠΟΛΗΣ 2018’  της Διεύθυνσης 

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 



43  

Από την δημόσια κλήρωση προέκυψε: 

Τακτικά μέλη 
 

1) Φωτίου Αναστάσιος  ,                    ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2) Παροικάκη Βασιλική - Τσαμπίκα,    ΤΕ  Πολιτικών Μηχανικών  

3) Μάγος Κυριάκος - Παντελεήμων,   ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1)  Κιαουρτζής Εμμανουήλ ,    ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  

2)  Λουκά Σεβαστή,                 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3)  Βλαχίδης Κωνσταντίνος,     ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το 

οποιοδήποτε τακτικό μέλος που απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. 

τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος. 

(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,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018,  

 Την απόφαση 51/2019 (61ΖΥΩ1Ρ-ΗΚΦ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 

2/7501/11-2-2019 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνουμε το αποτέλεσμα της κλήρωσης και συγκροτούμε την  επιτροπή του  διαγωνισμού 

του έργου «‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. 

ΠΟΛΗΣ 2018’»  ως εξής:  

Τακτικά μέλη 
 

1. Φωτίου Αναστάσιος  ,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2. Παροικάκη Βασιλική - Τσαμπίκα,    ΤΕ  Πολιτικών Μηχανικών  

3. Μάγος Κυριάκος - Παντελεήμων,   ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Κιαουρτζής Εμμανουήλ ,    ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  

2. Λουκά Σεβαστή,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3. Βλαχίδης Κωνσταντίνος,     ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

   Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. 

τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος».  

 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης               Αρ. 63 / 2019 (ΑΔΑ: 647ΜΩ1Ρ-ΕΘΖ) 

Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για το 

διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης» 

(Εισήγηση του τμήματος Δημάρχου με αριθμ.πρωτ. 2/7497/11-2-2019) 
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Ο  πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Δημάρχου 

με αριθμ.πρωτ2/7497/11-2-2019 η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για το διαγωνισμό του 

έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ’’  

Έχοντας υπόψη: 

α)  τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 

β) Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΑΑ 79712) του έργου του θέματος, σύμφωνα με την 

διακήρυξη του οποίου είχε οριστεί ως ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης η Παρασκευή 15-

2-2019και ώρα 10:00 π.μ.  

γ)   Την ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ ότι λόγω αναβάθμισης του συστήματος οι διαδικασίες 

των ηλεκτρονικών διαγωνισμών που έχουν καθοριστεί για το διάστημα από 15-2-2019 ως 18-

2-2019 θα πρέπει να μετατεθούν  

παρακαλούμε  

για τη λήψη απόφασης για τη μετάθεση της  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών 

για τον διαγωνισμό του έργου ‘Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης’  με ΑΑ 79712.  

Ως νέα ημέρα αποσφράγισης προτείνεται η  Τρίτη 19-2-2019 και ώρα 10:00 

  

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας 

Παρασκευοπούλου Άννας)   

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

σχετικά. 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018,  

 Την απόφαση 51/2019 (61ΖΥΩ1Ρ-ΗΚΦ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Την εισήγηση του τμήματος Δημάρχου  με αριθμ.πρωτ. 2/7497/11-2-2018 

 τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καθορίζει ως νέα ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών για τον 

διαγωνισμό του έργου ‘Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης’  με ΑΑ 79712  την  Τρίτη 

19-2-2019 και ώρα 10:00π.μ. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης               Αρ. 64 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΚΥ3Ω1Ρ-83Ο) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας οδών 

στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αριθμ.πρωτ. 16/7606/12-02-

2019) 

 

Ο  πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής του 

διαγωνισμού για το έργο: «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου»  με 

αριθμ.πρωτ. 16/7606/12-02-2019 η οποία έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού  με Α.Α. 76409 για το έργο:  



45  

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

ΣΧΕΤ   :  Το με αρ. πρωτ. 16/7584/14-02-2019 διαβιβαστικό του 2ου Πρακτικού του έργου 

από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

Σας αποστέλλουμε το  2
Ο
  Πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και τα 

δικαιολογητικά που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος ηλεκτρονικά (14-12-2018) και με τo 

υπ. αρ. 16/77344/17-12-2018 σύμφωνα  με τον Ν. 4412/2016. 

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

3. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η 

κατακύρωση της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» στην «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με μέση έκπτωση 41,00% 

4. 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 του διαγωνισμού κας Μιχαλίτσας 

Νικολάκη)   

 

2
o   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

με α/α συστήματος  76409  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ 

Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

     Στη Ρόδο, την 30/01/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στα κεντρικά γραφεία της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της ΠΝΑΙ (Ιερού Λόχου 4, Ρόδος 85131), συνεδρίασε 

η Επιτροπή που συστήθηκε με την με αριθ. Πρωτ.: Δ.Τ.Ε. 379/11-07-2018  Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, η οποία αποτελεί την Επιτροπή Διαγωνισμού 

(Ε.Δ.), προκειμένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τα δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου που ζητήθηκαν ηλεκτρονικά στις 10/12/2018 και ώρα 12:49:47 μέσω του πεδίου 

επικοινωνίας από την ‘’χειρίστρια’’ κ. Μ. Νικολάκη, όσον αφορά τον Α/Α 76409 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, της με αρ. Πρωτ. : 16/53078/31-08-2018 (ΑΔΑΜ: 

18PROC003629459) διακήρυξης δημόσιας σύμβασης του Δήμου Ρόδου, για το έργο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». 

     Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1. κος Λυμπερόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος,  

2. κος Βασίλειος Ράμος, τακτικό μέλος  

3. κος Ιγνάτιος Καλλικάντζαρος τακτικό μέλος  

     Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. Δ.Τ.Ε. 16/53078/31-08-2018 (ΑΔΑΜ: 

18PROC003629459) διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας της Π.Ν.ΑΙ. και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

     Το 1
ο
 Πρακτικό Διαγωνισμού της παρούσας επιτροπής, εγκρίθηκε με τη με αρ. 627/2018 

(ΑΔΑ:ΩΔΒΩΩ1Ρ-ΠΜΕ) Απόφαση της  43
ης

/16-11-2018 συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

     Στη συνέχεια η ‘’χειρίστρια’’ κ. Μ. Νικολάκη απέστειλε ηλεκτρονικά στις 10/12/2018 και 

ώρα 12:49:47 μέσω του πεδίου επικοινωνίας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την προσκόμιση 

δικαιολογητικών συμμετοχής στον προσωρινό ανάδοχο. 

     Ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ», υπέβαλε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ηλεκτρονικά στις 14/12/2018 και ώρα 16:56:03 

και κατέθεσε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ και σε έντυπη μορφή στη γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ : 16/ 77344/17-12-2018 τα ζητηθέντα 

δικαιολογητικά. 

     Η επιτροπή στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο των παρακάτω κατατεθειμένων 

δικαιολογητικών τα οποία βρέθηκαν ότι:  

 ικανοποιούν όλες τις ενότητες που περιγράφονται στο ΤΕΥΔ του μειοδότη,  

 ήταν  σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του.  
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 έχει η λήξη η ισχύς των βεβαιώσεων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του 

προσωρινού αναδόχου  

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 31/01/2018 απέστειλε στον προσωρινό 

ανάδοχο οικονομικό φορέα το κάτωθι μήνυμα : «Σε συνέχεια της από 14-12-2018 υποβολή 

σας, ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας», των δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου καθώς και της από 17-12-2018 προσκόμισης τους σε έντυπη μορφή 

και κατόπιν αρμοδίου ελέγχου από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σας καλούμε να υποβάλλεται 

επικαιροποιημένα, εντός πέντε (5) ημερών από σήμερα, ήτοι μέχρι και τις 05-02-2019, τα 

δικαιολογητικά που έχετε ήδη υποβάλλει αλλά δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ, προκειμένου να 

ολοκληρώσουμε την διαδικασία ελέγχου του παρόντος σταδίου του διαγωνισμού, σύμφωνα 

και με την παρ. γ) του άρθρου 4.2 της με α.π. 16/53078/31-08-2018 Διακήρυξης του Δήμου 

Ρόδου». 

      Ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ», υπέβαλε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ηλεκτρονικά στις 04/02/2019 και κατέθεσε 

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ σε έντυπη μορφή στη γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ : 16/6106/04-02-2019 τα ζητηθέντα 

επικαιροποιημένα δικαιολογητικά. 

     Η Επιτροπή διαγωνισμού αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο του συνόλου των κατατεθειμένων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την 

(οριστική) κατακύρωση (ανάθεση)  της σύμβασης του υπόψη έργου στον  προσωρινό 

ανάδοχο Οικονομικό  Φορέα. 

     Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.):  

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι  

     Την έγκριση του παρόντος 2
ου

 Πρακτικού Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

του έργου :  «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» (α/α 

συστήματος 76409), και την κατακύρωση του διαγωνισμού  στον προσωρινό ανάδοχο 

οικονομικό φορέα : «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με α/α 

προσφοράς 90209 και με μέση έκπτωση 41,00% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης 

και ποσό προσφοράς   142.741,94€ χωρίς Φ.Π.Α.  

     Στο σημείο αυτό η Ε.Δ. ολοκλήρωσε τo έργο της με τη σύνταξη και αποστολή του 

παρόντος 2
ου

 Πρακτικού, το οποίο και υπέγραψε η επιτροπή και ηλεκτρονικά ο Πρόεδρος.  

     Η Ε.Δ. θα παραδώσει το ως άνω 2
ο
 Πρακτικό, στην Αναθέτουσα Αρχή,  κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης. 

     Τέλος, με ευθύνη της Προέδρου του διαγωνισμού, γίνεται η Διαβίβαση του ηλεκτρονικού 

Φακέλου Διαγωνισμού από την Ε.Δ. στην  χειρίστρια του διαγωνισμού κ. Μιχαλίτσα 

Νικολάκη. 

 (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,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018,  

 Την απόφαση 51/2019 (61ΖΥΩ1Ρ-ΗΚΦ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Την εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»  με αριθμ.πρωτ. 16/7606/12-

02-2019   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο: 

««ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

Β) Κατακυρώνει τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» στον οικονομικό φορέα «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με μέση έκπτωση 41,00% 

Γ)Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης           Αρ. 65 / 2019 (ΑΔΑ: 6Υ0ΑΩ1Ρ-6Μ3) 

Έγκριση πρακτικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη για «Προμήθεια Οχημάτων MINI BUS χαμηλών ρύπων  του Δήμου 

Ρόδου» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου  με αριθμ. πρωτ. 2/7715/12-02-2019) 
 

Ο  πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών 

της Οικονομικής Υπηρεσίας  με αριθμ.πρωτ. 2/7715/12-02-2019 η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού έτους 2019  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για την 

ανάδειξη ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της 

«προμήθειας MINI BUS του Δήμου Ρόδου, έτους 2018. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα)   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ III 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Προμήθεια Οχημάτων (mini bus) Χαμηλών Ρύπων” στα πλαίσια της Πράξης 

«Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα» με κωδική ονομασία “ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ” ενδεικτικού προϋπολογισμού 

180.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 6386/2018   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 66196 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 18PROC003958228 06/11/2018 

Στη Ρόδο στις 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 610/2018 

Απόφαση της ΟΕ και που απαρτίζεται από τους:  

1. Βασιλλώτος Κων/νος, υπάλληλο της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

2. Διακολιό Βασίλη, υπάλληλο της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Ποντίκα Σάββα, υπάλληλο της Δνσης Τροχαίου Υλικού 

Προβήκαμε στη συνέχιση της διεξαγωγής του διαγωνισμού (άνοιγμα δικαιολογητικών 

μειοδότη) του οποίου οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 594/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 

Η μειοδότρια εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ υπέβαλε 

ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
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διαγωνισμού, κατόπιν της πρόσκλησης που αποστείλαμε με αριθμό πρωτοκόλλου 

2/4422/2019, καθόσον είχε προηγηθεί η απόφαση 09/2019 της ΟΕ που όριζε σαν 

προσωρινό μειοδότη, την ανωτέρω εταιρεία. Αφού, λοιπόν, άνοιξε το σύστημα, η 

μειοδότρια απέστειλε ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που ορίζονται από τη 

διακήρυξη: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικά μη πτώχευσης, κτλ 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις. 

 Ένορκη Βεβαίωση. 

 Δικαιολογητικά τεχνικών στοιχείων. 

 Συμφωνητικά, συμβάσεις, κτλ. 

Η Επιτροπή αφού απέκτησε είσοδο στο ΕΣΗΔΗΣ, ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, ένα προς ένα, αποφαίνεται και γνωμοδοτεί στην Οικονομική 

Επιτροπή: 

1. Να κάνει αποδεκτά όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του μειοδότη, καθώς 

αυτά είναι νόμιμα και επαρκή. 

2. Να ορίσει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ για την προμήθεια 2 οχημάτων χαμηλών 

ρύπων στα πλαίσια της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα 

Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με κωδική 

ονομασία “ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ”, την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ, με έδρα τη Λ. Κηφισού 96  στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη 

18233, με τηλ. 210-4285696 και ΑΦΜ: 998712990 της ΦΑΕ Πειραιά, με 

οικονομική προσφορά 69.820 ευρώ άνευ φπα για κάθε όχημα, ήτοι 139.640 ευρώ 

άνευ φπα ή 173.153,60 ευρώ με φπα και για τα 2 οχήματα. 

(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,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018,  

 Την απόφαση 51/2019 (61ΖΥΩ1Ρ-ΗΚΦ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/7715/12-02-2019 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού «Προμήθεια 2 

οχημάτων χαμηλών ρύπων» στα πλαίσια της Πράξης «Ολοκληρωμένο 

Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα» με κωδική ονομασία “ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ” 
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2. Αποδέχεται όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του μειοδότη, καθώς αυτά 

είναι νόμιμα και επαρκή. 

3. Ορίζει  ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ για την προμήθεια 2 οχημάτων χαμηλών 

ρύπων στα πλαίσια της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα 

Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με κωδική 

ονομασία “ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ”, την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ, με έδρα τη Λ. Κηφισού 96  στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη 

18233, με τηλ. 210-4285696 και ΑΦΜ: 998712990 της ΦΑΕ Πειραιά, με 

οικονομική προσφορά 69.820 ευρώ άνευ φπα για κάθε όχημα, ήτοι 139.640 ευρώ 

άνευ φπα ή 173.153,60 ευρώ με φπα και για τα 2 οχήματα. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης               Αρ. 66 / 2019 (ΑΔΑ: Ω2ΗΔΩ1Ρ-Ι6Ψ) 

Έγκριση μετάθεσης ημερομηνιών α) της προθεσμίας υποβολής προσφορών και 

β) της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή 

γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις οδών στο φυτώριο Ρόδου» με ΑΑ 80020. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αριθμ.πρωτ. 16/7771/12-02-

2019) 

Ο  πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/7771/12-02-2019 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα: Μετάθεση ημερομηνιών α)της προθεσμίας υποβολής προσφορών και β) της 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου : “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΡΟΔΟΥ’’ με  

ΑΑ 80020 

Έχοντας υπόψη: 

α)  τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 

β) Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΑΑ 80020) του έργου του θέματος, σύμφωνα με την 

διακήρυξη του οποίου είχε οριστεί ως ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών (καταληκτική) η Δευτέρα 18-2-2019 και ώρα 10:00 π.μ. και ημέρα και ώρα  

ηλεκτρονικής αποσφράγισης η Παρασκευή 22-2-2019και ώρα 10:00 π.μ. 

γ)   Την ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ ότι λόγω αναβάθμισης του συστήματος οι διαδικασίες 

των ηλεκτρονικών διαγωνισμών που έχουν καθοριστεί για το διάστημα από 15-2-2019 ως 18-

2-2019 θα πρέπει να μετατεθούν  

παρακαλούμε  

για τη λήψη απόφασης για τη μετάθεση ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών (καταληκτική) και ημερομηνίας  ηλεκτρονικής αποσφράγισης για το διαγωνισμό 

του έργου : “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ 

ΦΥΤΩΡΙΟ ΡΟΔΟΥ’’  με ΑΑ 80020.   

  Ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (καταληκτική) προτείνεται 

η  Τετάρτη 20-2-2019 και ώρα 10:00 και  ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής  αποσφράγισης 

προτείνεται η  Τρίτη 26-2-2019 και ώρα 10:00». 

Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν ήδη εκδοθεί ή υποβληθεί και που φέρουν την αρχική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών γίνονται αποδεκτές. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Δ/ντή Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

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

σχετικά. 
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Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018,  

 Την απόφαση 51/2019 (61ΖΥΩ1Ρ-ΗΚΦ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 

16/7771/12-02-2019 

 τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καθορίζει ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών 

(καταληκτική) για το διαγωνισμό του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΡΟΔΟΥ’’  με ΑΑ 80020  την  Τετάρτη 

20-2-2019 και ώρα 10:00 π.μ.  και  ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής  αποσφράγισης του 

ίδιου έργου  είναι η  Τρίτη 26-2-2019 και ώρα 10:00 π.μ.». 

Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν ήδη εκδοθεί ή υποβληθεί και που φέρουν την αρχική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών γίνονται αποδεκτές. 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνων 

που τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη 

της παρούσας συνεδρίασης. 

     

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

   

 

Διακοσταματίου Σάββας            

     ΤΑ ΜΕΛΗ  

Κορωναίος Ιωάννης 

 

 

Παρασκευάς Δημήτριος  

 

 

Σταυρής Μιχαήλ 

 

 

Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 


