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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: 7 / 21-02-2019 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Πέμπτη  21 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. 2/8607/15.02.2019, 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. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 4. Ψυλλάκη 

Βασίλειο, 5. Χατζηλαζάρου Μαρία, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, (δικ/νος), 2. Παρασκευά Δημήτριο (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   γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου κ.Μακρή 

Τριανταφυλλιάς, της υπαλλήλου του γραφείου της οικονομικής επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Μαρίας, του 

νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, του κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου, 

αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης  των Τεχνικών Έργων και Υποδομών,  

 

 

 

ΘΕΜΑ                                                                              Aπόφ. Αρ. 67 / 2019 (ΑΔΑ: 6Γ04Ω1Ρ-ΗΔ8) 

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 έντεκα (11) 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:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2019» 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/8764/18-2-2019) 

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
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Το θέμα πρέπει να συζητηθεί διότι πρόκειται για αναμόρφωση η οποία πρέπει να σταλεί στο 

δημοτικό συμβούλιο για έγκριση, 

2. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη Μελέτη: «Μελέτη Γεωλογικής 

καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας 

Καλλιθέας» 

(Εισήγηση Δ/νσης πολεοδομικού σχεδιασμού με αριθμ.πρωτ. 286/15-2-2019) 

Το θέμα θεωρείται σημαντικό γιατί πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού, 

3. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη Μελέτη: «Μελέτη Γεωλογικής 

καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας 

Αφάντου» 

(Εισήγηση Δ/νσης πολεοδομικού σχεδιασμού με αριθμ.πρωτ. 287/15-2-2019) 

Το θέμα θεωρείται σημαντικό γιατί πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού, 

4. Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 36/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Ρόδου, που αφορά τις: α) Πλουσία χήρα Κοκκινίδη, β) Χαριτωμένη Κοκκινίδη του Γεωργίου 

και γ) Σταματία Κοκκινίδη του Γεωργίου. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ. με αριθμ.πρωτ. 2/8647/18-2-2019) 

Το θέμα θεωρείται σημαντικό διότι πρέπει να ασκηθεί η έφεση εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, 

5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ-

Δ.Κ. ΛΙΝΔΟΥ) » προϋπολογισμού  200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.            

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/9310/20-2-2019) 

Το θέμα θεωρείται σημαντικό γιατί πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού, 

6. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΠΟΛΗΣ 2018» 

(Εισήγηση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση πλακόστρωτων και  χαλικόστρωτων 

οδών Μ.Πόλης 2018) 

Το θέμα θεωρείται σημαντικό γιατί πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού, 

7. Άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη, για αναστολή 

εκτέλεσης της με αριθμό 381/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη και ορισμός δικαστικού επιμελητή για 

επίδοση αυτής.  

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ. με αριθμ.πρωτ. 2/ 9677/21-02-2019) 

Το θέμα θεωρείται σημαντικό διότι πρέπει να ασκηθεί αναστολή εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, 

8. Έγκριση των πρακτικών και ορισμός οριστικού αναδόχου για την προμήθεια 
«ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και 
διοικητικών συναλλαγών». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/9747/21-2-2019) 

Το θέμα θεωρείται σημαντικό γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, 

9. Έγκριση των πρακτικών για την προμήθεια «τροφίμων για τις δομές του δήμου και 

των νομικών προσώπων του δήμου».   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/9746/21-2-2019) 

Το θέμα θεωρείται σημαντικό γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού 
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10. Έγκριση 1
ου

 πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/9728/21-2-2019) 

Το θέμα θεωρείται σημαντικό γιατί πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού, 

11. Παραίτηση από αγωγή και καταγγελία μίσθωσης, κατάργηση δίκης και διαγραφή χρέους με 

την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»,  

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ  με αριθμ.πρωτ. 2/ 9803/21-02-2019) 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να καταβληθούν τα μισθώματα άμεσα. 

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 

 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω έντεκα (11) κατεπειγόντων θεμάτων στην 7η  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. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2019» 

2. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη Μελέτη: «Μελέτη 

Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δημοτικής 

Ενότητας Καλλιθέας», 

3. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη Μελέτη: «Μελέτη 

Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δημοτικής 

Ενότητας Αφάντου», 

4. Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 36/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Ρόδου, που αφορά τις: α) Πλουσία χήρα Κοκκινίδη, β) Χαριτωμένη Κοκκινίδη του 

Γεωργίου και γ) Σταματία Κοκκινίδη του Γεωργίου, 

5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: « 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ-

Δ.Κ. ΛΙΝΔΟΥ) » προϋπολογισμού  200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.,         

6. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 

ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΠΟΛΗΣ 2018» 

7.  Άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη, για 

αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 381/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη και ορισμός δικαστικού 

επιμελητή για επίδοση αυτής.  

8. Έγκριση των πρακτικών και ορισμός οριστικού αναδόχου για την προμήθεια 
«ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και 
διοικητικών συναλλαγών». 

9. Έγκριση των πρακτικών για την προμήθεια «τροφίμων για τις δομές του δήμου και 

των νομικών προσώπων του δήμου».   

10. Έγκριση 1
ου

 πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 
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11. Παραίτηση από αγωγή και καταγγελία μίσθωσης, κατάργηση δίκης και διαγραφή χρέους 

με την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»,  

 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
                                                                 Aπόφ. Αρ.  68 / 2019 (ΑΔΑ: ΨΟ05Ω1Ρ-ΘΝΜ) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019.   

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

αριθμ.2/9699/21-02-2019) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 

2/9699/21-2-2019 η οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019. 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ΄αρ. 38347/2018 ΚΥΑ μετά την λήξη της χρήσης 2018 και έως το τέλος 

Φεβρουαρίου του 2019, ο Δήμος οφείλει να επανελέγξει τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισε τον 

Π/Υ του 2019 και να προχωρήσει σε αναμόρφωση του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά 

αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2018, προκειμένου αυτός να 

καταστεί ρεαλιστικός.  Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει:  

 

1.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων Ι  (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 

2.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων ΙΙ  (ΚΑ 32) 

3.  Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  

4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 

 

1.Επαναυπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Εσόδων Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 

 Ο Δήμος επαναϋπολογίζει το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2019 για την 

ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων 

εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2019 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που 

πραγματοποίησε συνολικά ο Δήμος στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2017 ή 2018. 

Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ , στην 

ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2017 και το έτος 2018 κλείσει 

τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος του 2017.  

Παραθέτουμε πίνακα με οικονομικά στοιχεία:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι , ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2018 

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I. 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2017 

ΣΤΙΣ 31/12/2017 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2018 

ΣΤΙΣ 31/12/2018 

ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 

ΕΣΟΔΑ ΣΤΟ Π/Υ ΤΟΥ 

2019 

01 

 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 

ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

825.636,26 984.013,17 842.000,00 

02  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
308.369,52 431.950,10 310.000,00 

03 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

18.170.399,61 18.200.713,47 18.492.000,00 

04 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 

ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

8.466.435,28 8.507.009,66 7.491.500,00 
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05 
 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
343.789,98 362.623,14 425.200,00 

07 
 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 
625.891,64 757.213,42 482.500,00 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

9.296,00 0,00 5.000,00 

14 

ΔΩΡΕΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

0,00 0,00 0,00 

15  ΠΡΟΣ/ΣΕΙΣ – 

ΠΡΟ/ΜΑ – ΠΑΡ/ΛΑ 
1.459.190,04 1.485.439,91 1.421.500,00 

16  ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 
2.282.636,52 2.305.834,79 2.424.500,00 

21 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

1.117.960,60 1.157.497,37 1.040.800,00 

22 

 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

275.020,96 226.725,51 265.000,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ OMAΔΑΣ 

Ι. 

33.884.626,41 34.419.020,54 33.200.000,00 

 

Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2017 = 33.884.626,41 € 

Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2018 = 34.419.020,54 € 

Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2018> Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 

2017  (34.419.020,54 >33.884.626,41)   

Συνεπώς: Το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ Ι = Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 

2018=34.419.020,54€ 

Το συνολικό άθροισμα των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2019 είναι 33.200.000,00 

και δεν υπερβαίνει το ποσό των 34.419.020,54€  οπότε δεν απαιτείται υποχρεωτική αναμόρφωση των 

σχετικών Κ.Α.  

 

Από τον επαναυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι, δεν υφίσταται καμιά μεταβολή το 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

2. Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 
Ο Δήμος εγγράφει στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, 

επαναϋπολογίζει το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση 

την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑΕ 32 και 85 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο Δήμος στον ΚΑΕ 32 για 

τα έτη 2017 και 2018. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του 

επιτρεπόμενου ελάχιστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με 

αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑ Εσόδου 32 = 58.894.021,09€ 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑ Εξόδου 85 (00-8511.0001 & 20-8511.0001)  

=55.600.000,00€ 

Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2017 : 4.948.291,95€ 

Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2018 : 2.632.535,50€ 

Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2017 > Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2018 
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Συνεπώς το Ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ = Εισπράξεις στο 32 για το 2017 = 4.948.291,95€ 

Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 =   65.167.704,39€   (Διαμόρφωση ΚΑΕ 32 με ημερομηνία 31/12/2018) 

 

Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στους ΚΑ 85 = Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 – Ανώτατο 

εισπραχθέν ποσό στους ΚΑ 32=  65.167.704,39 – 4.948.291,95 =  60.219.412,44€   

 

Επομένως: 

• Στους ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων του Π/Υ έτους 2019 πρέπει να γίνει συνολική αύξηση= 6.273.683,30€ 

(Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 στις 31/12/2018 – Εγγεγραμμένο ποσό στους ΚΑ 32 =  65.167.704,39– 

58.894.021,09=6.273.683,30€ )              

 • Στους ΚΑ 85 εξόδων του Π/Υ έτους 2019, πρέπει να γίνει αύξηση τουλάχιστον έως  4.619.412,44€  

(Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στον ΚΑ 85 – Εγγεγραμμένο ποσό στους ΚΑ 85= 60.219.412,44€ – 

55.600.000€=4.619.412,44€).                                                                                                

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2019 για το ΚΑ Εσόδου 3211 = 3.345.052,74€ 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2019 για το ΚΑ Εξόδου 20-8511.0001 = 2.975.000,00€ 

Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2017:  298.721,96€ 

Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2018:  225.908,28€ 

Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2017 > Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2018 

Συνεπώς το Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στον ΚΑ 3211 για το έτος 2019 = 298.721,96 € 

Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 = 3.672.429,78€ (Διαμόρφωση ΚΑ με ημερομηνία 31/12/2018) 

Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στον ΚΑ 20-8511.0001 = Πραγματικό ποσό στον                  

ΚΑ 3211 – Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στον ΚΑ 3211 = 3.672.429,78 – 298.721,96= 3.373.707,82€      

Επομένως: 

• Στο ΚΑ 3211 εσόδου του Π/Υ έτους 2019 πρέπει να γίνει αύξηση στο ποσό των 1.946.983,82 € 

(Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 στις 31/12/2018 – Εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑ 3211 =  3.672.429,78 

– 3.345.052,74€ =  327.377,04€) 

• Στον ΚΑ 20-8511.0001 εξόδου του Π/Υ έτους 2019 πρέπει να γίνει αύξηση τουλάχιστον έως  

398.707,82€  

(Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στον ΚΑ 20-8511.0001 – Εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑ 20-8511.0001 = 

3.373.707,82€ – 2.975.000,00€= 398.707,82€ ).                                                                                    

Ύστερα από τον παραπάνω επαναυπολογισμό της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ προβαίνουμε στις κάτωθι 

αυξομειώσεις των ΚΑΕ 32 και 85: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.345.052,74€, κατά 327.377,04€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 327.377,04€ 

 

                                               ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 2.975.000,00€, κατά 400.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας 

καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 72.622,96 € 

(400.000,00 – 327.377,04) 

Μείωση πιστώσεων 

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

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  10.801.697,79€, κατά 

72.622,96€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 327.377,04€ 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης 314.977,72€, κατά 

65.869,22 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 

9.525.078,45€, κατά 316.051,56€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.198.946,78€, 

κατά 285.186,16€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.076.429,30€, κατά 545,42€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 776.550,72€, 

κατά 70.093,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.920.418,80€, κατά 66.947,86€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

7. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  728.168,03€, κατά 

176.646,86€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

8. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.684.057,81€, κατά 1.631.569,01€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

9. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.805.068,07€, κατά 457.296,66€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.976.853,13€, κατά 318.356,87€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» προϋπολογισμού δαπάνης 

196.674,41€, κατά 20.727,72€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

12. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 1.280.927,55€, κατά  

2.999.021,05€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 6.408.311,39€ 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 2.327.609,58€, κατά  

27.485,29€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 476.032,69€, κατά  

8.354,63 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 287.141,54€, 

κατά 4.176,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.» προϋπολογισμού 

δαπάνης 728.990,73€, κατά 44.345,67€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 3.567.530,72€, κατά 

65.347,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.034.994,98€, κατά 15.263,61€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» προϋπολογισμού δαπάνης 

69.933,38€, κατά 132,67 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

8. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» προϋπολογισμού δαπάνης 

339.785,64€, κατά 25.469,61€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 
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9. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  1.955.166,08€, κατά  23.847,39€ 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.964.236,80€, κατά 3.244,42€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» προϋπολογισμού δαπάνης 

672.090,39€, κατά 892,33€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

12. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» προϋπολογισμού δαπάνης    

8.441.547,18€, κατά 243.349,92€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

13. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις» προϋπολογισμού 

δαπάνης 953.959,39€, κατά 96,19€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  462.005,13€ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 52.625.000€, κατά 5.946.306,26€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

Συνοψίζοντας διαμορφώνεται ο κάτωθι πίνακας για τις επισφάλειες του Π/Υ 2017 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ Π/Υ 2018 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ (€) 

20-8511.0001 3.375.000,00 

00-8511.0001                                         58.571.306,26 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑ 85  61.946.306,26 

 

Από τον επαναυπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ, δεν υφίσταται καμιά μεταβολή το 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

3. Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  

 Στον Π/Υ 2019, το συνολικό ποσό που προβλέφθηκε για το Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου Ρόδου 

(δηλαδή το ποσό που θα μεταφερόταν από την χρήση 2018 στη χρήση 2019), είναι             Σύμφωνα 

με το υπ΄ αριθμ. 1/02-01-2019 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας, το διαμορφωμένο 

Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου κατά τις 31/12/2018 που μεταφέρθηκε τελικά στην χρήση 2019 είναι 

44.651.484,81€, αυξημένο κατά 6.651.484,81€ σε σχέση με το προϋπολογισθέν ποσό. Αναλυτικότερα 

παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ

Α ΠΟΣΑ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ

Α ΠΟΣΑ 

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 
4.900.000,00 4.970.778,00 

5113 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών 

8.137.471,00 8.400.000,00 

5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου 
5.362.529,00 14.972.820,45 
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5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

1.500.000,00 1.462.713,64 

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 

προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 

5.450.000,00 7.405.970,30 

 

5123 

 

χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών 

0,00 117.542,72 

5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 

50.000,00 1.473.848,16 

5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου 
12.600.000,00 5.847.811,54 

 ΣΥΝΟΛΟ 38.000.000,00 44.651.484,81 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προβαίνουμε στις κάτωθι αυξομειώσεις των ΚΑ εσόδων του 

χρηματικού υπολοίπου: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000,00€, κατά 37.286,36€ με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης  12.600.000,00€, κατά 6.752.188,46€ με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5123 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 117.542,72€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης  4.900.000,00 €, κατά 70.778,00€ με 

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

2. Κ.Α. 5113 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 8.137.471,00€, κατά 262.529,00€ με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.362.529,00€ ,κατά 9.610.291,45€ με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 5.450.000,00€, κατά 

1.955.970,30€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 1.423.848,16€ 

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

Από την τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου, μεταφέρεται στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των  

6.651.484,81€ 

 

4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

Η ανάγκη αναμόρφωσης όλων των ακόλουθων Κ.Α. δαπανών ΠΟΕ προέκυψε λόγω της αδυναμίας 

πρόβλεψης από τον μήνα Ιούλιο 2018 (μήνας κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2019) ακριβή ποσών των 

ανεξόφλητων δαπανών που θα προέκυπταν στις 31/12/2018, ανά Κ.Α. κατηγορίας δαπάνης και ανά 
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υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν α) τα ανωτέρω, β) τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις του Π/Υ 2019 και 

τέλος γ) τις ανεξόφλητες δαπάνες έως 31.12.2018, εισηγούμαστε την ακόλουθη αναμόρφωση: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 

38.222,01€, κατά 208,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.216.195,95€, κατά             

6.030,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  154.632,90€, κατά             

0,53€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 60.300,47€, κατά  21.894,80€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

5. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

47.673,62€, κατά 0,04€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  28.133,37€ 

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-8112.0001  και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

268.520,58€, κατά 1.016,80€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  324.592,26€, κατά             

2.946,08 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 141.700,86€, κατά             

471,67€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 204.737,43€, κατά 11.116,60€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 82.177,49€, κατά             

198,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

299.080,91 €, κατά 35.538,37€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 401.356,96€, κατά 25.168,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

8. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 9.700,45€, κατά 24.946,76€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

9. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

59.517,09 €, κατά 5,97€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 65.062,80€, κατά 56.097,60€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 157.506,65€ 

 

Από την τακτοποίηση των πληρωμών υποχρεώσεων ΠΟΕ, μεταφέρεται από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

το ποσό των 129.373,28€ 

Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση το υπόλοιπο διαμορφώνεται ως εξής: 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ   +6.651.484,81 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ  81 -129.373,28 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 

 

0,00 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 0,00 

    
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  6.522.111,53 

 

ΜΕΡΟΣ Β’  

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

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

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

εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική 

πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 

και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες 

επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και 

επιχειρησιακού προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν 

επείγοντα χαρακτήρα. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 35-6262.0011  και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε.ΑΦΑΝΤΟΥ  (κλαδέμα υπολοίπων 

ευκαλύπτων Κολυμπίων, καθαρισμοί πάρκων και πεζοδρομίων)» προϋπολογισμού  δαπάνης 

280.000,00€, κατά 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

2. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό των ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου και 

Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00€, κατά 20.000.00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-6233.0012 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρεμάτων στη Δ.Ε. 

Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00€, κατά 20.000.00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

4. Κ.Α 70-6699.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής και νερού για την κάλυψη αναγκών 

διοικητικής μέριμνας σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000,00€, κατά 

10.000.00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 

Προστασίας. 

 

Εισήγηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6142.0010 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  

δαπάνης 270.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα Γραφείου 

Αντιδημάρχου 

2. Κ.Α 15-6117.0007 και τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση ΣΤ' Παιδικού Σταθμού (Έπαυλης)» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 1.240,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

3. Κ.Α 15-7336.0010 και τίτλο «Επείγουσες επεμβάσεις στο Στάδιο "Διαγόρας"» προϋπολογισμού  

δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
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4. Κ.Α 30-7324.0007 και τίτλο «Κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  

δαπάνης 74.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

5. Κ.Α 30-7331.0010 και τίτλο «Συντήρηση κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών της Δ.Ε. Αφάντου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 74.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

6. Κ.Α 30-7333.0033 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις σε 

οδούς στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

7. Κ.Α 30-7333.0034 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις σε 

οδούς της Δ.Κ. Κοσκινού στη Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά 

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

8. Κ.Α 50-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 870.636,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

9. Κ.Α 50-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

217.664,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών.  

10. Κ.Α 70-6117.0009 και τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση Δημοτικού Μεγάρου» προϋπολογισμού  

δαπάνης 4.960,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

11. Κ.Α  70-7413.0014  και τίτλο «Διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης εντός των τειχών» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

12. Κ.Α 70-6264.0004 και τίτλο «Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - Μηχανημάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  

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

ανάγκες» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  

14. Κ.Α 70-6672.0005 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων για έκτακτες 

ανάγκες» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  

15. Κ.Α 70-7133.0001 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους)» προϋπολογισμού  δαπάνης  

12.180€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 50.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-6492.0001  και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης  350.000,00€, κατά 850.000,00€ με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-6331.0001  και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  14.961,98€, κατά 

1.000.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-6823.0001  και τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000€, κατά 

100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού -Οικονομικού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.465.775,40 €, κατά 153.564,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

6. Κ.Α 10-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

785.094,52€, κατά 35.230,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

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

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  62.529,0€, κατά 
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1.000.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 10-7133.0001 και τίτλο «Επιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους )» προϋπολογισμού  δαπάνης  

7.600,00€, κατά 5.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών.  

9. Κ.Α 30-6011.0001  και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας» προϋπολογισμού  

δαπάνης 2.429.816,76€, κατά 70.632,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

10. Κ.Α 30-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 421.830,72€, κατά 17.650,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

11. Κ.Α 30-7323.0093  και τίτλο «Τμηματικές αποκαταστάσεις και κατασκευή νέων πεζοδρομίων στο 

οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 35.000,00€, κατά 61.200,00€ με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

12. Κ.Α 30-7333.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις 

σε οδούς στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 240.000€, κατά 160.000€ με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

13. Κ.Α 35-6011.0001  και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου» προϋπολογισμού  

δαπάνης 774.264,84€, κατά 50.172,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

14. Κ.Α 35-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 152.233,08€, κατά 9.380,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

15. Κ.Α 70-6233.0011.0001  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

16. Κ.Α 70-6233.0011.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

17. Κ.Α 70-6233.0011.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

18. Κ.Α 70-6233.0011.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

19. Κ.Α 70-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000,00€, κατά 34.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

Το αρχικό αποθεματικό είναι   839.611,82€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά  

644.203,53€  και το τελικό αποθεματικό είναι 1.483.815,35€ 

 

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

ΕΣΟΔΑ 199.922.411,97 

ΕΞΟΔΑ 198.438.596,62 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.483.815,35 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου 

Γεράσιμου και της  αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Βαϊλάκη Άννας) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.:2/9699/21-2-2019 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης 

Δήμου Ρόδου, 
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 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και του άρθρου 77 του 4555/2018, 

 Το άρθρο 8 της παρ.4ΒΔ17/5-15/6/1959, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

έτους 2019, ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 

Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.345.052,74€, κατά 327.377,04€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 327.377,04€ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 2.975.000,00€, κατά 400.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας 

καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 72.622,96 € 

(400.000,00 – 327.377,04) 

 

Μείωση πιστώσεων 

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

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  10.801.697,79€, κατά 

72.622,96€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 327.377,04€ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης 314.977,72€, κατά 

65.869,22 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 

9.525.078,45€, κατά 316.051,56€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.198.946,78€, 

κατά 285.186,16€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.076.429,30€, κατά 545,42€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 776.550,72€, 

κατά 70.093,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.920.418,80€, κατά 66.947,86€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

7. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  728.168,03€, κατά 

176.646,86€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

8. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 
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2.684.057,81€, κατά 1.631.569,01€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

9. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.805.068,07€, κατά 457.296,66€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.976.853,13€, κατά 318.356,87€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» προϋπολογισμού δαπάνης 

196.674,41€, κατά 20.727,72€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

12. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 1.280.927,55€, κατά  

2.999.021,05€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 6.408.311,39€ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 2.327.609,58€, κατά  

27.485,29€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 476.032,69€, κατά  

8.354,63 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 287.141,54€, κατά 

4.176,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.» προϋπολογισμού 

δαπάνης 728.990,73€, κατά 44.345,67€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 3.567.530,72€, κατά 

65.347,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.034.994,98€, κατά 15.263,61€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» προϋπολογισμού δαπάνης 

69.933,38€, κατά 132,67 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

8. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» προϋπολογισμού δαπάνης 

339.785,64€, κατά 25.469,61€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

9. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  1.955.166,08€, κατά  23.847,39€ 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.964.236,80€, κατά 3.244,42€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» προϋπολογισμού δαπάνης 

672.090,39€, κατά 892,33€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

12. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» προϋπολογισμού δαπάνης    

8.441.547,18€, κατά 243.349,92€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

13. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 

953.959,39€, κατά 96,19€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
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προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  462.005,13€ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 52.625.000€, κατά 5.946.306,26€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  

  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000,00€, κατά 37.286,36€ με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης  12.600.000,00€, κατά 6.752.188,46€ με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5123 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 117.542,72€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης  4.900.000,00 €, κατά 70.778,00€ με 

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

2. Κ.Α. 5113 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 8.137.471,00€, κατά 262.529,00€ με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.362.529,00€ ,κατά 9.610.291,45€ με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 5.450.000,00€, κατά 

1.955.970,30€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 1.423.848,16€ 

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

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 

38.222,01€, κατά 208,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.216.195,95€, κατά             

6.030,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  154.632,90€, κατά             

0,53€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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4. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 60.300,47€, κατά  21.894,80€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

5. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

47.673,62€, κατά 0,04€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  28.133,37€ 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-8112.0001  και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

268.520,58€, κατά 1.016,80€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  324.592,26€, κατά             

2.946,08 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 141.700,86€, κατά             

471,67€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 204.737,43€, κατά 11.116,60€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 82.177,49€, κατά             

198,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

299.080,91 €, κατά 35.538,37€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 401.356,96€, κατά 25.168,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

8. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 9.700,45€, κατά 24.946,76€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

9. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

59.517,09 €, κατά 5,97€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 65.062,80€, κατά 56.097,60€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 157.506,65€ 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 35-6262.0011  και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε.ΑΦΑΝΤΟΥ  (κλαδέμα υπολοίπων 

ευκαλύπτων Κολυμπίων, καθαρισμοί πάρκων και πεζοδρομίων)» προϋπολογισμού  δαπάνης 

280.000,00€, κατά 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

2. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό των ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου και 

Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00€, κατά 20.000.00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
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3. Κ.Α 70-6233.0012 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρεμάτων στη Δ.Ε. 

Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00€, κατά 20.000.00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

4. Κ.Α 70-6699.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής και νερού για την κάλυψη αναγκών 

διοικητικής μέριμνας σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000,00€, κατά 

10.000.00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 

Προστασίας. 

 

Εισήγηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6142.0010 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  

δαπάνης 270.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα Γραφείου 

Αντιδημάρχου 

2. Κ.Α 15-6117.0007 και τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση ΣΤ' Παιδικού Σταθμού (Έπαυλης)» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 1.240,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

3. Κ.Α 15-7336.0010 και τίτλο «Επείγουσες επεμβάσεις στο Στάδιο "Διαγόρας"» προϋπολογισμού  

δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

4. Κ.Α 30-7324.0007 και τίτλο «Κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  

δαπάνης 74.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

5. Κ.Α 30-7331.0010 και τίτλο «Συντήρηση κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών της Δ.Ε. Αφάντου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 74.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

6. Κ.Α 30-7333.0033 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις σε 

οδούς στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

7. Κ.Α 30-7333.0034 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις σε 

οδούς της Δ.Κ. Κοσκινού στη Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά 

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

8. Κ.Α 50-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 870.636,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

9. Κ.Α 50-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

217.664,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών.  

10. Κ.Α 70-6117.0009 και τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση Δημοτικού Μεγάρου» προϋπολογισμού  

δαπάνης 4.960,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

11. Κ.Α  70-7413.0014  και τίτλο «Διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης εντός των τειχών» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

12. Κ.Α 70-6264.0004 και τίτλο «Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - Μηχανημάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  

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

ανάγκες» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  
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14. Κ.Α 70-6672.0005 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων για έκτακτες 

ανάγκες» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  

15. Κ.Α 70-7133.0001 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους)» προϋπολογισμού  δαπάνης  

12.180€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 50.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-6492.0001  και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης  350.000,00€, κατά 850.000,00€ με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-6331.0001  και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  14.961,98€, κατά 

1.000.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-6823.0001  και τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000€, κατά 

100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού -Οικονομικού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.465.775,40 €, κατά 153.564,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

6. Κ.Α 10-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

785.094,52€, κατά 35.230,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

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

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  62.529,0€, κατά 

1.000.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 10-7133.0001 και τίτλο «Επιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους )» προϋπολογισμού  δαπάνης  

7.600,00€, κατά 5.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών.  

9. Κ.Α 30-6011.0001  και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας» προϋπολογισμού  

δαπάνης 2.429.816,76€, κατά 70.632,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

10. Κ.Α 30-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 421.830,72€, κατά 17.650,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

11. Κ.Α 30-7323.0093  και τίτλο «Τμηματικές αποκαταστάσεις και κατασκευή νέων πεζοδρομίων στο 

οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 35.000,00€, κατά 61.200,00€ με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

12. Κ.Α 30-7333.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις 

σε οδούς στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 240.000€, κατά 160.000€ με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

13. Κ.Α 35-6011.0001  και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου» προϋπολογισμού  

δαπάνης 774.264,84€, κατά 50.172,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

14. Κ.Α 35-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 152.233,08€, κατά 9.380,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
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15. Κ.Α 70-6233.0011.0001  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

16. Κ.Α 70-6233.0011.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

17. Κ.Α 70-6233.0011.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

18. Κ.Α 70-6233.0011.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

19. Κ.Α 70-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000,00€, κατά 34.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

Το αρχικό αποθεματικό είναι   839.611,82€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά  

644.203,53€  και το τελικό αποθεματικό είναι 1.483.815,35€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.922.411,97 

ΕΞΟΔΑ 198.438.596,62 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.483.815,35 

Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου και θα ληφθεί 

σχετική απόφαση. 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 69 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΘΩ1Ρ-50Δ) 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Δ΄ τμήματος του Συμβουλίου 

της Επικρατείας στις 19-3-2019 για την αίτηση ακύρωσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος 

Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών της με αριθμ. 4/2018 απόφασης της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κ.τ.λ.   

(Εισήγηση Νομικού συμβούλου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αριθμ.πρωτ. 2/7824/2019) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος),  έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ.: 2/7824/12-2-2019, η οποία έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Αποστολή φακέλου και απόψεων και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου. 

1) Ενώπιον του Δ’  Τμήματος  του Συμβουλίου της Επικράτειας (Επιτροπή Αναστολών) στην Αθήνα 

(ΣτΕ) στις 19-03-2019 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 09.30, δικάζεται η από 05-11-2018 (Αριθ. Καταθ.  

2905/2018 αίτηση ακύρωσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και 

Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» για την ακύρωση α)της με αριθμό 04/2018 απόφασης της Επταμελούς 

Σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), β) της με αριθμό  446/2018 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου ,γ) της παράλειψης απόρριψης της προσφοράς 

της  ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT 

A.Ε.» και γ)  κάθε άλλης συναφούς πράξης, σχετικά με τη διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισμού  

«Παροχή Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 8.316.955,00 ευρώ. 
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 2) Ειδικότερα με την με αριθμό 04/2018 απόφαση  της Επταμελούς Σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), απορρίφθηκε η από 27-08-2018  προδικαστική προσφυγή της  

εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» κατά της  

με αριθμό  446/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, με αιτιάσεις της 

προδικαστικής προσφυγής  όπως σε αυτήν εκτενώς περιγράφονται,   αφενός μεν ότι έπρεπε να 

απορριφθεί η προσφορά  της  ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT A.Ε.» και όχι να ζητηθεί υποβολή διευκρινιστικής δήλωσης, αφετέρου δε ότι 

κακώς αποκλείσθηκε και υπήρξε  μερική οριστικοποίηση   των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε 

βάρος της προσφεύγουσας και υπέρ της πιο πάνω εταιρείας, καθώς   πλημμελώς έγιναν βαθμολογήσεις 

κάτω από τη βάση Κριτηρίων επί της Τεχνικής Προσφοράς  της προσφεύγουσας και αντιθέτως έπρεπε να 

βαθμολογηθούν κάτω από τη βάση Κριτήρια επί των Τεχνικών Προσφορών των λοιπών διαγωνιζομένων 

εταιρειών που έγιναν κατ΄αρχήν δεκτές  , δηλαδή της πιο πάνω εταιρείας «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

W.A.T.T. A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT A.Ε.» και της εταιρείας  «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

 3)   Με την πιο πάνω 88σέλιδη με αριθμό 04/2018  απόφαση της Α.Ε.Π.Π. , κατ΄αρχήν κρίθηκε  ότι η 

προσφεύγουσα δεν έχει έννομο συμφέρον λόγω του αποκλεισμού της να προβάλλει και να εξετασθούν 

για τη βασιμότητα τους οι λόγοι της προσφυγής κατά των άλλων υποψηφίων, ενώ ως προς το ζήτημα της 

διευκρινιστικής δήλωσης έγινε δεκτό ότι δεν υφίσταται ακόμη προσβλητέα πράξη διότι  η Επιτροπή του 

Διαγωνισμού επιφυλάχθηκε της τελικής κρίσης της. Με την ίδια απόφαση της Α.Ε.Π.Π.  όλοι οι άλλοι  

λόγοι της προδικαστικής προσφυγής απορρίφτηκαν, πλην ενός που αναφέρεται στο 6
ο
 Κριτήριο της 

Τεχνικής Προσφοράς της προσφεύγουσας εταιρείας  που έγινε μεν δεκτός ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έχει 

επίπτωση στο κύρος της προσβαλλόμενης πράξης λόγω της απόρριψης όλων των άλλων. 

4) Ωστόσο σύμφωνα με την υπ. αρ. 395/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ (Δ΄Τμήμα) 

έγινε δεκτή η από 05-11-2018 αίτηση αναστολής της ίδια ως άνω αιτούσας εταιρείας κατά των αυτών 

πράξεων, διότι κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας δεν της χορηγήθηκε αντίγραφο των 

προς την Α.Ε.Π.Π. Απόψεων της Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) 

και επιβλήθηκε συμμέτρως στη ΑΕΠΠ και στον Δήμο Ρόδου δικαστική δαπάνη 700,00 ευρώ. 

5)΄ Ύστερα από τα παραπάνω σύμφωνα με την από 23-01-2019 Κλήση του ΣτΕ για την ως άνω δίκη της 

19-03-2019,  όπως διατάσσεται    σε αυτή  πρέπει: 

Προ 30 ημερών  να συνταχθούν  και  διαβιβασθούν  στο Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ από τη Δ/νση Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης και τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο φάκελος των σχετικών εγγράφων και συνοπτική 

έκθεση των απόψεων της ίδιας  Υπηρεσίας , καθώς επίσης να διαβιβασθούν «τα τυχόν έγγραφα από τα 

οποία αποδεικνύεται ότι έγινε η κοινοποίηση στην αιτούσα ή ότι αυτή έλαβε γνώση του περιεχομένου 

των προσβαλλόμενων πράξεων». 

6) Τέλος γνωμοδοτούμε και εισηγούμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  

την έγκριση ορισμού του υπογράφοντα ν. συμβούλου Θεόδωρου  Παπαγεωργίου, ως πληρεξουσίου 

έμμισθου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ρόδου στην παραπάνω δίκη στο ΣτΕ στις 19-03-

2019   ή άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο.   

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου κου Παπαγεωργίου Θεοδώρου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την διάταξη του άρθρου 72, παράγραφος 1,  εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 77 

του Ν.4555/2018, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/7824/12-2-2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ρόδου τον έμμισθο  νομικό σύμβουλο  κ. Παπαγεωργίου 

Θεόδωρο του Μιχαήλ , για την εκπροσώπηση του Δήμου Ρόδου στο ΣτΕ στις 19-03-2019 ή άλλη μετ’ 

αναβολή δικάσιμο,  κατά την εκδίκαση και προς απόρριψη  της  από 05-11-2018 (Αριθ. Καταθ.  

2905/2018 αίτησης ακύρωσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και 
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Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» για την ακύρωση α)της με αριθμό 04/2018 απόφασης της Επταμελούς 

Σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), β) της με αριθμό  446/2018 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου ,γ) της παράλειψης απόρριψης της προσφοράς 

της  ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT 

A.Ε.» και γ)  κάθε άλλης συναφούς πράξης, σχετικά με τη διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισμού  

«Παροχή Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 8.316.955,00 ευρώ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
                                                                               Aπόφ. Αρ. 70 / 2019 (ΑΔΑ: 69Ζ1Ω1Ρ-ΨΒ8) 

Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 163/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου και 

της Αλβανού Παναγιώτας και άλλων υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου, ως επίσης και εκτέλεσης 

απόφασης αυτής ως  προς το προσωρινά εκτελεστό μέρος της. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημήτριου με αριθμ.πρωτ.: 2/7891/13-2-2019) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος),  έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ.: 2/7891/13-2-2019, η οποία έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 163/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου και 

της Αλβανού Παναγιώτας και άλλων κλπ υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου, ως επίσης και εκτέλεσης της 

απόφασης αυτής ως προς το προσωρινά εκτελεστό μέρος της.   

1. Η Αλβανού Παναγιώτα και άλλοι υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου άσκησαν την από 20-12-2017 και 

με αριθμό κατάθεσης 303/20-12-2017 αγωγή τους, που στεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου και 

απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι οι υπό στοιχείο Α είναι υπάλληλοί 

του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι υπό στοιχείο Β είναι υπάλληλοί του με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ότι μισθοδοτούνταν από το Δήμου Ρόδου, ότι 

παράνομα περικόπηκαν από αυτούς τα επιδόματα δώρων εορτών και αδείας κατά 30% από 1-1-2010, ότι 

με το άρθρο πρώτο παράγραφο Γ΄ υποπαράγραφο Γ.1. παρ. 1 του ν. 4093/2012 καταργήθηκαν τα 

επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας από τις 1-1-2013, ότι η κατάργηση 

αυτή είναι αντισυνταγματική, αλλά παραβιάζει και το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της 

ΕΣΔΑ και ότι επομένως έπρεπε να καταβάλει ο Δήμος Ρόδου σαυτούς ότι θα τους κατέβαλλε αν δεν 

μεσολαβούσε η κατάργηση αυτή για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 20-12-2017, που ανέρχεται: 

α) για τους εφεσίβλητους υπό στοιχείο Α και υπό στοιχείο Β με αριθμούς 1 έως και 61 στο ποσό των 

3.000 ευρώ για τον καθένα, ήτοι 750 ευρώ για επίδομα εορτών Πάσχα για τα έτη 2015, 2016 και 2017 

(250 Χ 3 έτη), 750 ευρώ για επίδομα αδείας για τα έτη 2015, 2016 και 2017 (250 Χ 3 έτη) και 1.500 ευρώ 

για επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τα έτη 2015, 2016 και 2017 (500 Χ 3 έτη), β) για τους 

εφεσίβλητους υπό στοιχείο Β με αριθμούς 62 έως και 68, στο ποσό των 2.000 ευρώ για τον καθένα, ήτοι 

500 ευρώ για επίδομα εορτών Πάσχα για τα έτη 2016 και 2017 (250 Χ 2 έτη), 500 ευρώ για επίδομα 

αδείας για τα έτη 2016 και 2017 (250 Χ 2 έτη) και 1.000 ευρώ για επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τα 

έτη 2016 και 2017 (500 Χ 2 έτη) και γ) για τους εφεσίβλητους υπό στοιχείο Β με αριθμούς 69 έως και 77, 

στο ποσό των 1.000 ευρώ για τον καθένα, ήτοι 250 ευρώ για επίδομα εορτών Πάσχα 2017, 250 ευρώ για 

επίδομα αδείας 2017 και 500 ευρώ για επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2017. Όλοι οι ενάγοντες 

ζητούσαν να τους καταβληθούν τα παραπάνω με το νόμιμο τόκο από τη δήλη ημέρα που εκάστη από τις 

παραπάνω παροχές έγινε απαιτητή, άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, να 

κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούμε στη δικαστική τους 

δαπάνη. Άλλως και όλως επικουρικώς ζητούσαν την καταβολή των παραπάνω ποσών με βάση τις 

διατάξεις περί αδικοπραξιών λόγω παράνομης και υπαίτιας παράλειψης των οργάνων του Δήμου Ρόδου 

να συμπεριλάβουν τα επίδικα επιδόματα στις οικείες μηνιαίες μισθολογικές τους καταστάσεις και όλως 

επικουρικά με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

2. Επί της αγωγής αυτής το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε τη με αριθμό 163/2018 απόφασή του, 

φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω, με την οποία έκαμε μερικά δεκτή αυτήν και υποχρέωσε ο 

Δήμο Ρόδου να καταβάλει: α) στον καθένα από τους υπό στοιχείο Α και υπό στοιχείο Β με αριθμούς 1 

έως και 39, 41, 43 έως και 59 εφεσίβλητους το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) 

ευρώ, β) στην Μαρκεσίνη Αγγελική (40
η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητη) το συνολικό ποσό των δύο 
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χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (2.481,25), γ) στην Καραγιάννη Ξένη 

(42
η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητη) το συνολικό ποσό των δυο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και 

είκοσι πέντε λεπτών (2.456,25), δ) στον Γιαννιού Ελευθέριο (60° υπό στοιχείο Β εφεσίβλητο) το 

συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (2.295,83), 

ε) στην Φακιδαράκη Δέσποινα (61
η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητη) το συνολικό ποσό των χιλίων 

τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (1.358,31), στ) στην Καλλιανιώτη Ευαγγελία 

(62
η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητη) το συνολικό ποσό των χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και 

ογδόντα ενός λεπτών (1.470,81), ζ) σε καθεμία από τις Φιλακουρίδη Ειρήνη, Φωτεινή Δέσποινα, 

Αγγελινά Αφροδίτη, Τερζόγλου Κυριακούλα, Παπαπαναγιώτου Γεωργία και Μαρκοπούλου Ελευθερία 

(63
η
 έως και 68

η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητες) το συνολικό ποσό των χιλίων επτακοσίων δεκατριών ευρώ 

και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.713,88), η) σε καθένα από τους Κασάνη Ανέστη και Χρυσού Θεανώ (69° 

και 70
η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητους) το συνολικό ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ, θ) σε κάθε μία από 

τις Τσιτσούλα Ελένη, Ψαθά Τσαμπίκα, Γιολδάση Παναγιώτα και Μπούρχα Καλλιόπη (71
η
, 72

η
, 73

η
 και 

75
η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητες) το συνολικό ποσό των εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών 

(904,16), ι) στην Ορφανίδη Μαρία (74
η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητη) το συνολικό ποσό των εννιακοσίων 

δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (902,08) και κ) σε καθεμία από τις Παπανθίμου Μαρία και Θολοενού Μαρία 

(76
η
 και 77

η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητες) το συνολικό ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και 

εβδομήντα επτά λεπτών (777,77), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης αυτής μέχρι την 

εξόφληση, κήρυξε την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή για το μισό του επιδικασθέντος ποσού στον 

κάθε εφεσίβλητο και συμψήφισε τη δικαστική δαπάνη. 

3. Κατά της παραπάνω απόφασης και των παραπάνω εναγόντων άσκησα για λογαριασμό του 

Οργανισμού σας εμπρόθεσμα την από 1-2-2019 και με αριθμό κατάθεσης 12/2019 έφεση, 

φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η 

συζήτηση της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. 

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

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

σε εμένα να ασκήσω και πρόσθετους λόγους έφεσης με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα 

συμφέροντα του Δήμου Ρόδου με σκοπό να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να απορριφθεί η 

παραπάνω αγωγή, να παραστώ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στη δικάσιμο της έφεσης που θα 

οριστεί ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια 

ούτως ώστε να γίνει δεκτή η παραπάνω και οι πρόσθετοι λόγοι έφεσης που τυχόν θα ασκηθούν και να 

απορριφθεί η παραπάνω αγωγή των εφεσίβλητων. 

5. Όπως, όμως ανέφερα παραπάνω, η με αριθμό 163/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου έχει 

κριθεί προσωρινά εκτελεστή για το ήμισυ του επιδικασθέντος στον καθένα ενάγοντα ποσού, κρίνω δε 

σκόπιμο να μην ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης αυτής, λόγω του ότι δεν υπάρχουν 

πιθανότητες να γίνει αυτή δεκτή, μετά τις αποφάσεις που έχει εκδόσει το Ειρηνοδικείο Ρόδου με το ίδιο 

περιεχόμενο με την παραπάνω απόφαση. Επομένως πρέπει να εκτελεστεί η απόφαση αυτή ως προς την 

καταβολή σε καθένα από τους ενάγοντες του ήμισυ του επιδικασθέντος στον καθένα ποσού. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την διάταξη του άρθρου 72, παράγραφος 1,  εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 77 

του Ν.4555/2018, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/7891/13-2-2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)   Εγκρίνει την άσκηση από το Δήμο Ρόδου της από 1-2-2019 και με αριθμό κατάθεσης 12/2019 

έφεσης, που στρέφεται κατά  της Αλβανού Παναγιώτας και άλλων υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου και της 

με αριθμό 163/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου. 
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Β)  Να μην ασκήσει ο Δήμος Ρόδου αίτηση κατά  της Αλβανού Παναγιώτας και των άλλων εναγόντων 

υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου για αναστολής εκτέλεσης της αμέσως παραπάνω με αριθμό 163/2018 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου αυτής, ως προς την καταβολή σε καθένα αυτούς του ποσού για το 

οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή η απόφαση αυτή. 

Γ)  Δίνει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια 

έμμισθη εντολή κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να ασκήσει και πρόσθετους λόγους έφεσης με οποιοδήποτε 

περιεχόμενο κρίνει σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου με σκοπό να εξαφανιστεί η 

προσβαλλόμενη απόφαση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή, να παραστεί στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου στη δικάσιμο της έφεσης και των τυχόν πρόσθετων λόγων έφεσης που θα οριστεί ή 

σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει το 

Δήμο Ρόδου, να υποβάλει προτάσεις και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει 

δεκτή η παραπάνω έφεση και οι πρόσθετοι λόγοι έφεσης που τυχόν θα ασκηθούν και να απορριφθεί η 

παραπάνω από 20-12-2017 και με αριθμό κατάθεσης 303/20-12-2017 αγωγή των εφεσίβλητων, που 

στεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
                                                                      Aπόφ. Αρ. 71 / 2019 (ΑΔΑ: 678ΛΩ1Ρ-7ΞΠ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Εργασίες Υποθεμελίωσης για την 

αντιμετώπιση καθιζήσεων δημοτικού σχολείου Αρχιπόλεως».       

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/8069/13-02-2019) 

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/8069/13-2-2019, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ»  

Σας στέλνουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ», 

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

«Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και ανάλυση του κόστους ως εξής: 

Εργασίες 
Δαπάνη ομάδας 

κατά προϋπολογισμό 

Προσφερόμενη 

Έκπτωση 

Δαπάνη ομάδας 

μετά την έκπτωση 

Υποθεμελίωση 15.425,00 21,00% 12.185,75 

Κουφώματα 5.190,00 21,00% 4.100,10 

Επιχρίσματα - Χρωματισμοί 4.276,00 21,00% 3.378,04 

Μονώσεις 1.230,00 21,00% 971,70 

Επιστρώσεις 18.017,50 21,00% 14.233,83 

Άθροισμα Εργασιών (Σσ/Σπ) 44.138,50   34.869,42 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 7.944,93   6.276,50 

Δαπάνη έργου (ΣΣ/ΣΔΕ) 52.083,43   41.145,92 

Απρόβλεπτα 15% 7.812,51   6.171,89 

Σύνολο Σ1/Π1 59.895,94   47.317,81 

Αναθεώρηση 104,06   82,21 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 60.000,00   47.400,02 

ΦΠΑ 24% 14.400,00   11.376,00 

Σύνολο Δαπάνης Εργολαβίας 74.400,00   58.776,02 

και ποσό προσφοράς 47.400,02 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 

21,00%. 

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

την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Εταιρεία: «Σάββας Μακρής & ΣΙΑ 

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

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου) 
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1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

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

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

εκτελέσει το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ», προϋπολογισμού 60.000,00€ (πλέον 

Φ.Π.Α 24%). 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, την Τρίτη, 12 του μηνός 

Φεβρουαρίου του έτους 2019 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/3777/23-01-2019, 

ΑΔΑM: 18PROC004364236 2019-01-23, Διακήρυξη) οι παρακάτω: 

1)Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος 

2)Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως μέλος  

3) Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος που αναπλήρωσε το τακτικός μέλος της επιτροπής Κο  

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ο οποίος απουσίαζε λόγω κανονικής αδείας και την 

1
η
 αναπληρωματικής Βασιλική Θεοχαρίδου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ που απουσίαζε λόγω φόρτου 

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

έργο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 714/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 716/27-12-2018 απόφαση της Οικονομικής 

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

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

ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ», προϋπολογισμού 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α 24%) και προβήκαμε στη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ως εξής:  

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

παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους 

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

 

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 Κάσδαγλης Χριστόφορος & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2 Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3 Κορκίδας Γ. Ανδρέας 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται η επωνυμία του καθ' ενός 

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

οποίο περιέχονται φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος 

Οικονομικής Προσφοράς.  

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

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, κήρυξε την 

λήξη παράδοσης των προσφορών. 

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

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

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

4 Μπόκος Γώργιος  

5 Μαυρονικόλας Χαράλαμπος του Ιωάννη  

6 Ευθυμίου Παρή & ΣΙΑ Ε.Ε. 

7 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. 
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Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρήθηκαν 

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

πρακτικού, ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των προσώπων που προσκόμισαν την προσφορά. Η 

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

αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα 

ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης, τοποθετήθηκε ο αύξων 

αριθμός επίδοσης στα περιεχόμενα δικαιολογητικά και μονογράφηκαν ανά φύλλο.  

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

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

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

αυτά καταχωρήθηκαν στην κατάσταση του παραρτήματος Ι.  

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

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

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

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

στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας σύμφωνα με 

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

Στο σημείο αυτό δεν αποκλείστηκε η προσφορά καμίας διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης.  

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

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

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

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. Ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την υποβαλλόμενη εγγυητική επιστολή (Άρθρο 15 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, πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών. Επειδή όλες οι 

εγγυητικές 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 Οικοδομικά και Οδοποιία.  

 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).  

Στο σημείο αυτό δεν αποκλείστηκε η προσφορά καμίας διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης.  

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

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

της εργοληπτικής επιχείρησης «Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  
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Εργασίες 
Δαπάνη ομάδας 

κατά προϋπολογισμό 

Προσφερόμενη 

Έκπτωση 

Δαπάνη ομάδας 

μετά την 

έκπτωση 

Υποθεμελίωση 15.425,00 21,00% 12.185,75 

Κουφώματα 5.190,00 21,00% 4.100,10 

Επιχρίσματα - Χρωματισμοί 4.276,00 21,00% 3.378,04 

Μονώσεις 1.230,00 21,00% 971,70 

Επιστρώσεις 18.017,50 21,00% 14.233,83 

Άθροισμα Εργασιών (Σσ/Σπ) 44.138,50   34.869,42 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 7.944,93   6.276,50 

Δαπάνη έργου (ΣΣ/ΣΔΕ) 52.083,43   41.145,92 

Απρόβλεπτα 15% 7.812,51   6.171,89 

Σύνολο Σ1/Π1 59.895,94   47.317,81 

Αναθεώρηση 104,06   82,21 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 60.000,00   47.400,02 

ΦΠΑ 24% 14.400,00   11.376,00 

Σύνολο Δαπάνης Εργολαβίας 74.400,00   58.776,02 

 

και ποσό προσφοράς 47.400,02 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 

21,00%. 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου)



 

 

28 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου) 

 

 

α/α 

 

Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Πτυχίο Εγγυητική συμμετοχής Προσφορά 

Σειρά 

κατάταξη

ς 
Αριθμός 

ΜΕΕΠ 

Κατηγορία: Οικοδομικά  

Τάξη: Α1 και άνω  

 

1.200,00 € 

μέχρι 12/09/2019 

Υπο

θεμε

λίω

ση 

Κο

υφ

ώμ

ατα 

Επιχ

ρίσμ

ατα - 

Χρω

ματι

σμοί 

Μο

νώ

σει

ς 

Επιστρώ

σεις 

Μέση Έκπτωση 

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

 μ
έσ

ω
 π

α
ρ

ά
δ

ο
σ

η
ς 

σ
τ
η

ν
 ε

π
ιτ

ρ
ο

π
ή

 δ
ια

γ
ω

ν
ισ

μ
ο

ύ
 

1 

Κάσδαγλης 

Χριστόφορος & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

 

Κάσδαγλης 

Χριστόφορος 

ΑΝ956909 

24016 
Οικοδομικά – 2

η
 Τάξη 

Οδοποιία -2
η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ e-40819-08.2.2019,  

Ποσό 1.200,00€ 

16 15 15 15 16 

4 
 

15,758% 

2 

 

Σάββας Μακρής & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

 

Φίλιππος Μκρής 

ΑΑ802498 
19043 

Οικοδομικά – 2
η
 Τάξη 

Οδοποιία -2
η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ e-408068-11.2.2019,  

Ποσό 1.200,00€  

21 21 21 21 21 

1 
21,000% 

3 Κορκίδας Γ. Ανδρέας  
Κορκίδας Ανδρέας 

ΑΕ949614 
28090 

Οικοδομικά – 1
η
 Τάξη 

Οδοποιία -1
η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ Ρόδου 62301-

04.02.2019,  

Ποσό 1.200,00€ 

14 15 17 18 19 

3 
16,028% 

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

 μ
έσ

ω
 

π
ρ

ω
τ
ο

κ
ό

λ
λ
ο

υ
 

 

4 Μπόκος Γώργιος 16/7498/11-2-2019 25975 
Οικοδομικά – Α2 

Οδοποιία –Α2 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ Ρόδου 62318-

08.02.2019,  

Ποσό 1.200,00€ 

17 17 17 17 17 
2 

17,000% 

5 

Μαυρονικόλας 

Χαράλαμπος του 

Ιωάννη 

16/7610/12-2-2019 27158 
Οικοδομικά – 1

η
 Τάξη 

Οδοποιία -1
η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ Ρόδου 62313-

07.02.2019,  

Ποσό 1.200,00€ 

12 12 12 12 12 
7 

12,000% 

6 
Ευθυμίου Παρή & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
16/7612/12-2-2019 2519 

Οικοδομικά – 2
η
 Τάξη 

Οδοποιία -2
η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ e-40668-07.02.2019,  

Ποσό 1.200,00€ 

13 12 15 15 13 
6 

13,132% 

7 
Σταμάτης Λινάρδος & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
16/7615/12-2-2019 18780 

Οικοδομικά – 2
η
 Τάξη 

Οδοποιία -2
η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ e-40971-11.02.2019,  

Ποσό 1.200,00€ 

13 14 19 17 14 
5 

14,219% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

α/α Επωνυμία 

Ποσό 

Προσφοράς 

(Δαπάνη 

εργασιών με ΓΕ 

& ΟΕ 18%) 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

1 Κάσδαγλης Χριστόφορος & ΣΙΑ Ε.Ε. 43.876,29 15,758% 

2 Κορκίδας Γ. Ανδρέας 43.735,63 16,028% 

3 Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε. 41.145,92 21,000% 

4 Μπόκος Γώργιος 43.229,25 17,000% 

5 Μαυρονικόλας Χαράλαμπος του Ιωάννη 45.833,42 12,000% 

6 Ευθυμίου Παρή & ΣΙΑ Ε.Ε. 45.243,89 13,132% 

7 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. 44.677,94 14,219% 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

α/α Επωνυμία 

Ποσό 

Προσφοράς 

(Δαπάνη 

εργασιών με ΓΕ 

& ΟΕ 18%) 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

1 Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε. 41.145,92 21,000% 

2 Μπόκος Γώργιος 43.229,25 17,000% 

3 Κορκίδας Γ. Ανδρέας 43.735,63 16,028% 

4 Κάσδαγλης Χριστόφορος & ΣΙΑ Ε.Ε. 43.876,29 15,758% 

5 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. 44.677,94 14,219% 

6 Ευθυμίου Παρή & ΣΙΑ Ε.Ε. 52.030,47 13,132% 

7 Μαυρονικόλας Χαράλαμπος του Ιωάννη 45.833,42 12,000% 

 (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.: 16/8069/13-2-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου,  

 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. 716/2018 (Α.Δ.Α.: Ω809Ω1Ρ-ΟΩΥ) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)   Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για  

«Εργασίες Υποθεμελίωσης για την αντιμετώπιση καθιζήσεων δημοτικού σχολείου 

Αρχιπόλεως»  σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, από το οποίο προκύπτει ο προσωρινός 

μειοδότης στον οποίο αναθέτει και την σύμβαση. 

Β)  Ορίζει προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού για «Εργασίες Υποθεμελίωσης για την 

αντιμετώπιση καθιζήσεων δημοτικού σχολείου Αρχιπόλεως»  την εταιρεία «Σάββας 

Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και ανάλυση του κόστους ως εξής: 

Εργασίες 

Δαπάνη ομάδας 

κατά 

προϋπολογισμό 

Προσφερόμενη 

Έκπτωση 

Δαπάνη ομάδας 

μετά την έκπτωση 

Υποθεμελίωση 15.425,00 21,00% 12.185,75 

Κουφώματα 5.190,00 21,00% 4.100,10 

Επιχρίσματα - Χρωματισμοί 4.276,00 21,00% 3.378,04 

Μονώσεις 1.230,00 21,00% 971,70 

Επιστρώσεις 18.017,50 21,00% 14.233,83 

Άθροισμα Εργασιών (Σσ/Σπ) 44.138,50   34.869,42 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 7.944,93   6.276,50 

Δαπάνη έργου (ΣΣ/ΣΔΕ) 52.083,43   41.145,92 

Απρόβλεπτα 15% 7.812,51   6.171,89 

Σύνολο Σ1/Π1 59.895,94   47.317,81 

Αναθεώρηση 104,06   82,21 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 60.000,00   47.400,02 

ΦΠΑ 24% 14.400,00   11.376,00 

Σύνολο Δαπάνης Εργολαβίας 74.400,00   58.776,02 

και ποσό προσφοράς 47.400,02 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση 

έκπτωση 21,00%. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
                                                   Aπόφ. Αρ. 72 / 2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΩΩ1Ρ-Κ3Π) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην 

Δ.Κ. Έμπωνας και στην Τ.Κ. Κρητηνίας της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου Δήμου 

Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/7984/13-02-2019) 

 

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/7984/13-2-2019, η οποία έχει 

ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού  για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», (Α.Α. 77984).                                                                                                                                                                                                                                         

Σας αποστέλλουμε το  2
ο
  Πρακτικό  του Διαγωνισμού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», (Α.Α. 77984), 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: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 

ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», υπέρ της εργοληπτικής εταιρείας:  

ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», με μέση έκπτωση 33,51%. 

2. Η εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

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

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/7984/13-2-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου,  

 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. 588/2018 (Α.Δ.Α.: 6Ι0ΞΩ1Ρ-Ι2Χ) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 703/2018 (Α.Δ.Α: ΩΒΔΜΩ1Ρ-ΤΞ7) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε  το 1
ο
 πρακτικό του έργου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνεται αυτούσιο το  2
ο
 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνας και 

στην Τ.Κ. Κρητηνίας της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου Δήμου Ρόδου» από το οποίο 

προκύπτει ο οριστικός μειοδότης, όπου θα του ανατεθεί και η σύμβαση. 

Β)  Ανακηρύσσει  οριστικό μειοδότη και κατακυρώνει την σύμβαση για την κατασκευή του 

έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνας και στην Τ.Κ. Κρητηνίας της 

Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου Δήμου Ρόδου» στην εργοληπτική εταιρεία «ΕΤΕΚΑΤ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», με μέση έκπτωση 33,51%. 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
                                                    Aπόφ. Αρ. 73 / 2019 (ΑΔΑ: Ψ14ΝΩ1Ρ-Λ4Υ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Επισκευή τοιχίου 

περίφραξης δημοτικού κοιμητηρίου Ταξιάρχης» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ. 16 /7927/13-2-

2019) 
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Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/7927/13-2-2019, η οποία έχει 

ως εξής: 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», 

σύμφωνα με τον Ν.4412//2016. 

 

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

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

κατακύρωση της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: 

«ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» στην εταιρεία “ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ” με μέση έκπτωση 

51,328% 

2) 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) 

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

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/7927/13-2-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου,  

 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. 559/2018 (Α.Δ.Α.: 613ΞΩ1Ρ-2Υ0) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 674/2018 (Α.Δ.Α: ΩΥ2ΩΩ1Ρ-Ζ6Α) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε  το 1
ο
 πρακτικό του έργου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνεται αυτούσιο το  2
ο
 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Επισκευή τοιχίου περίφραξης δημοτικού 

κοιμητηρίου Ταξιάρχης» από το οποίο προκύπτει ο οριστικός μειοδότης, όπου θα του 

ανατεθεί και η σύμβαση. 

Β)  Ανακηρύσσει  οριστικό μειοδότη και κατακυρώνει την σύμβαση για την κατασκευή του 

έργου «Συντήρηση Επισκευή τοιχίου περίφραξης δημοτικού κοιμητηρίου Ταξιάρχης» 

στην εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ» με μέση έκπτωση 51,328%. 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

33  

ΘΕΜΑ 1
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης          Αρ. 74 / 2019 (ΑΔΑ: ΨΒΡ1Ω1Ρ-ΓΞΩ) 

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 

2019  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/8764/18-2-2019) 
 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την με αριθμ. 

2/8764/18.02.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του τμήματος 

Προϋπολογισμού και πληροφόρησης, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 

2019» 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 34574/05-07-2018, οι στόχοι εσόδων, 

εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών 

Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η 

στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται τα πραγματικά αποτελέσματα όπως 

αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας 

(συμπεριλαμβανόμενων των στοιχείων διαθέσιμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την 

υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων 

τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα 

άρθρα 1 και 2 της παρούσας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 34574/05-07-2018 το περιεχόμενο και η διαδικασία 

κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) περιλαμβάνουν τα κάτωθι:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των 

προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 

«Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 

Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε 

μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, 

εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού 

αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠΔ του ΟΤΑ 

περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της 

Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 

2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή 

τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση 

των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων 

υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε 

υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) 

του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους 

με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή 

του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση 

αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των 

εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή 

αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 

4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό 

την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων 

και του χρηματικού υπολοίπου. 
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5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος 

ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών 

ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 

προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων 

υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του 

οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη 

χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν 

ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, 

κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να 

εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). 

6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες 

υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των 

κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η 

στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα 

τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά 

οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται 

στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 

3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις 

εξής αρχές: 

α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες 

υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού 

κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις 

των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών 

ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που 

προέρχονται από το προηγούμενο έτος. 

β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού 

προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου 

των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται 

εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. 

Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των  

απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0). 

 7. Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του 

ΥΠΕΣ, στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Στην περίπτωση τροποποίησης της αντιστοίχισης 

των κατηγοριών (γραμμών) των πινάκων με τους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, η 

ίδια ως άνω υπηρεσία μεριμνά για την έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιημένων πινάκων και 

για την ενημέρωση των υπόχρεων φορέων και των αρμόδιων για τον έλεγχό τους αρχών. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 34574/05-07-2018 ο έλεγχος επίτευξης των οικονομικών 

στόχων περιλαμβάνουν τα κάτωθι:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον 

εντοπισμό αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι : 

α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους 

στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους. 

β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους 

αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους. 
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γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους. 

2. Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που 

δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται 

την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης σύμφωνα 

με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

3. Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους οικονομικού 

αποτελέσματος που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ΕΣΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων σε 

σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων. Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα 

διαθέσιμα έναρξης (Εκτέλεση μείον Στόχος). 

β) ΕΞΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων 

πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών (Εκτέλεση μείον Στόχος). 

γ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των 

συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταμειακού 

αποτελέσματος ΟΠΔ (Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταμειακού 

Αποτελέσματος ΟΠΔ). 

δ) ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων 

υποχρεώσεων έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον 

Στόχος). 

ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του 

στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων 

υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 

[Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = 

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος]. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό 

πραγματοποιείται με τον τύπο [Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / Στόχο 

Συνολικών Εσόδων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)]. 

Οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η 

συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλειά 

του ΟΤΑ παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και 

επενδυτικών δαπανών. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Απόκλισης Εσόδων. 

4. Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 

10%, το 

Παρατηρητήριο ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την 

αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και 

εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να 

ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν 

για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για τη διαπίστωση 

αρνητικής απόκλισης στους στόχους των υποομάδων του ΟΤΑ «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα 

ΠΟΕ» συνολικά. Για τα νομικά πρόσωπα που οι πίνακες στοχοθεσίας τους έχουν ενταχθεί σε 

Ο.Π.Δ. δήμου ή περιφέρειας, η εκατέρωθεν ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω του οικείου 

ΟΤΑ, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της ενημέρωση του Παρατηρητηρίου. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 34574/05-07-2018 η διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης 

και δημοσίευσης του ΟΠΔ περιλαμβάνουν τα κάτωθι:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με 

τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, 

στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. 

Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και 

αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. 

2. Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές 

αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας 

του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και 

των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους 

τιθέμενους στόχους. 

3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα των νομικών προσώπων των ΟΤΑ που πρέπει 

να περιέχονται στα ΟΠΔ αυτών σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς 

τα μέρη που οφείλει να περιέχει, γ) τη συμφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες 

Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων με τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των 

νομικών προσώπων, δ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας 

Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ε) τη συμφωνία των υποβαλλόμενων πινάκων στοχοθεσίας με 

τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στ) την εν γένει 

κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, 

και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. 

4. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά 

τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. 

5. Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των ΟΤΑ αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του 

ΥΠΕΣ με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ. Επίσης, 

το ΟΠΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 34574/05-07-2018 η διαδικασία παρακολούθησης της 

εκτέλεσης του προϋπολογισμό από το παρατηρητήριο περιλαμβάνουν τα κάτωθι:  

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή των ΟΠΔ και την εκτέλεση των 

προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, μέσω του Κόμβου 

Διαλειτουργικότητας που τηρείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του τύπου, 

του περιεχομένου, του χρόνου και του τρόπου υποβολής των οικονομικών στοιχείων των 

ΟΤΑ. Σε περίπτωση που ο ΟΤΑ ή το νομικό πρόσωπο δεν μεριμνά για τη διάθεση των 

προβλεπόμενων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, εφόσον απαιτείται, στις 

λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, με τρόπο που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις κάθε φορά 

ισχύουσες διατάξεις. 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη έγκριση της Αναμόρφωσης του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)Δήμου Ρόδου έτους 2019, το οποίο 

αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες. 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ : 

1) Πίνακας στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου έτους 2019. 
2) Αποφάσεις συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων για Έγκριση της αναμόρφωσης της 
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Στοχοθεσίας έτους 2019 των Νομικών Προσώπων που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από 
την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) με συνημμένους τους σχετικούς 
πίνακες στοχοθεσίας, των: 

1. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 
2. Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης 
3. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
4. Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του προϊσταμένου του τμήματος Προϋπολογισμού & 
Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου Γεράσιμου και της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη Άννας) 

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

σχετικά. 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 την υπ΄ αριθ. 2/8764/18-02-2019 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού 

και Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Την υπ’ αριθμ. 67/2019 (Α.Δ.Α: 6Γ04Ω1Ρ-ΗΔ8) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 Το υπ’ αριθμ. Ν. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 ΚΑΙ 3635 Β’), 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του 

Δήμου Ρόδου έτους 2019, σύμφωνα με τον Ν. 34574/05-07-2018, 

Β) Παραπέμπει την Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 

του Δήμου Ρόδου έτους  2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, για την 

τελική ψήφιση και κατακύρωσή του, όπως ακριβώς προβλέπεται (άρθρο 189 του Ν. 

4555/2018, άρθρο 72 του Ν.3852/2010). 

Τα ανωτέρω επισυναπτόμενα έγγραφα, οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου και 

Νομικών Προσώπων του Δήμου, θεωρούνται ως αναπόσπαστα έντυπα – ένθετα της 

παρούσας. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης                   Αρ. 75 / 2019 (ΑΔΑ: 7586Ω1Ρ-60Τ) 

Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη Μελέτη: «Μελέτη 

Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδίου 

Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας»  

(Εισήγηση Δ/νσης πολεοδομικού σχεδιασμού με αριθμ.πρωτ. 286/15-2-2019) 
 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 286/15.02.2019, ως κατωτέρω:  

 

«Θέμα: Κλήρωση μελών Επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμού για τη Μελέτη: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   
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Σχετ:  Το από 13-2-2019 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού που έλαβε αρ. πρωτ. 286  /15-02-2019  

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης:   

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» ,  

Προϋπολογισμού 13.369,11 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του προϊσταμένου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη 

Γιώργου) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού , σήμερα  13/02/2019  

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., έλαβε χώρα η δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών 

επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της 

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λαμβάνοντας υπόψη:  

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

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

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και πιο 

συγκεκριμένα το άρθρο 2 αυτής. 

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

δ) Την υπ. αρ. πρωτ. 225/19 (ΟΙΚ)/08- 2 -2019 προηγούμενη ανακοίνωση περί της 

διενέργειας της κλήρωσης. 

Η δημόσια κλήρωση διενεργήθηκε μεταξύ των υπαλλήλων  που πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους 

διαγωνισμούς, για τη Μελέτη:  

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   
Προϋπολογισμού 13.369,11 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

Τακτικά Μέλη  

1.  Σωτρίλλη Αναστασία , Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2.  Φωτίου  Αναστάσιος,  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε.       

3.  Φειζίδης Παντελής, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     

Αναπληρωματικά μέλη 

4. Σεβαστή Λουκά,  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε.       

5. Καραγιάννη Δέσποινα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   

6. Σωτηράκη Σταματία, Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το 

οποιοδήποτε τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή   

κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. 

τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος. 

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

1. Γεώργιος ΧΑΤΖΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός  Π.Ε., Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
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2. Αθανάσιος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε , 

υπάλληλος της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

3. Παύλος ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

υπάλληλος της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

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

σχετικά. 

 Την με αρ. πρωτ.: 286/15-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

του  Δήμου Ρόδου, 

 Την υπ’ αριθμ. 67/2019 (Α.Δ.Α: 6Γ04Ω1Ρ-ΗΔ8) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, 

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

του   Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

πιο συγκεκριμένα το άρθρο 2 αυτής, 

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

 Την υπ. αρ. πρωτ. 225/19 (ΟΙΚ)/08- 2 -2019 προηγούμενη ανακοίνωση περί της 

διενέργειας της κλήρωσης. 

 Τα αποτελέσματα της από 13/02/2019 δημόσιας κλήρωσης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», με προϋπολογισμό  13.369,11 

ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α., ως εξής: 

Τακτικά Μέλη  

1.  Σωτρίλλη Αναστασία , Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2.  Φωτίου  Αναστάσιος,  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε.       

3.  Φειζίδης Παντελής, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Σεβαστή Λουκά,  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε.       

2. Καραγιάννη Δέσποινα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   

3. Σωτηράκη Σταματία, Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το 

οποιοδήποτε τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή   

κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. 

τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης          Αρ. 76 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΥΖΦΩ1Ρ-ΝΚΙ) 

Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη Μελέτη: «Μελέτη 

Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδίου 

Δημοτικής Ενότητας Αφάντου»  

(Εισήγηση Δ/νσης πολεοδομικού σχεδιασμού με αριθμ. πρωτ. 287/15-2-2019) 
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Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 287/15.02.2019, ως κατωτέρω:  

 

«Θέμα: Κλήρωση μελών Επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμού για τη Μελέτη: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   

Σχετ:  Το από 13-2-2019 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού που έλαβε αρ. πρωτ. 287 /15-02-2019  

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης:   

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»,  

Προϋπολογισμού 30.595,52 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του προϊσταμένου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη 

Γιώργου) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού , σήμερα     

13/02/2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. , έλαβε χώρα η δημόσια κλήρωση για τον 

ορισμό μελών επιτροπής διαγωνισμού , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 

4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) 

Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

λαμβάνοντας υπόψη:  

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

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

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και πιο 

συγκεκριμένα το άρθρο 2 αυτής. 

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

δ) Την υπ. αρ. πρωτ. 225/19 (ΟΙΚ)/08- 2 -2019 προηγούμενη ανακοίνωση περί της 

διενέργειας της κλήρωσης. 

 Η δημόσια κλήρωση διενεργήθηκε μεταξύ των υπαλλήλων  που πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους 

διαγωνισμούς, για τη Μελέτη:  

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   
Προϋπολογισμού 30.595,52  € (χωρίς ΦΠΑ)   

Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε: 

Τακτικά Μέλη  

1.  Διακοσταματίου Παύλος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. (Πρόεδρος)                                         

2.  Σωτρίλλη Αναστασία, Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. 

3.  Καραγιάννη Δέσποινα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     

Αναπληρωματικά μέλη 

4.Φειζίδης Παντελής,  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     

5.Παπαδόπουλος Μιχάλης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   

6.Σπηλιώτη Στέλλα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     
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   Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το 

οποιοδήποτε τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή   

κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. 

τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος. 

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

1. Γεώργιος ΧΑΤΖΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός  Π.Ε., Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

2. Αθανάσιος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε , υπάλληλος 

της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

3. Παύλος ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος 

της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

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

σχετικά. 

 Την με αρ. πρωτ.: 287/15-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

του  Δήμου Ρόδου, 

 Την υπ’ αριθμ. 67/2019 (Α.Δ.Α: 6Γ04Ω1Ρ-ΗΔ8) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, 

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

του   Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

πιο συγκεκριμένα το άρθρο 2 αυτής, 

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

 Την υπ. αρ. πρωτ. 225/19 (ΟΙΚ)/08- 2 -2019 προηγούμενη ανακοίνωση περί της 

διενέργειας της κλήρωσης. 

 Τα αποτελέσματα της από 13/02/2019 δημόσιας κλήρωσης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   Προϋπολογισμού 30.595,52  € 

(χωρίς ΦΠΑ), ως εξής: 

Τακτικά Μέλη  

1.  Διακοσταματίου Παύλος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. (Πρόεδρος)                                         

2.  Σωτρίλλη Αναστασία, Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. 

3.  Καραγιάννη Δέσποινα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     

Αναπληρωματικά μέλη 

4.Φειζίδης Παντελής,  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     

5.Παπαδόπουλος Μιχάλης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   

6.Σπηλιώτη Στέλλα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το 

οποιοδήποτε τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή   

κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. 

τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος. 
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ΘΕΜΑ 4
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης           Αρ. 77 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΨ5ΛΩ1Ρ-Ρ4Ν) 

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 36/2016 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου, που αφορά τις: α) Πλουσία χήρα Κοκκινίδη, β) 

Χαριτωμένη Κοκκινίδη του Γεωργίου και γ) Σταματία Κοκκινίδη του Γεωργίου. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ. με αριθμ.πρωτ. 2/8647/18-2-

2019) 

Ο  Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας 

με  αρ. πρωτ. 2/8647/18-02-2019 οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 36/2016 απόφασης 

του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που αφορά τις: α) Πλουσία χήρα Γεωργίου 

Κοκκινίδη, β) Χαριτωμένη Κοκκινίδη του Γεωργίου και γ) Σταματία 

Κοκκινίδη του Γεωργίου.   

1. Οι: α) Πλουσία χήρα Γεωργίου Κοκκινίδη, β) Χαριτωμένη Κοκκινίδη του 

Γεωργίου και γ) Σταματίας Κοκκινίδη του Γεωργίου άσκησαν εναντίον του Δήμου 

Ρόδου την από 14-10-2011 και με αριθμό κατάθεσης 792/31-10-2011 αγωγή τους, 

που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι είναι 

μοναδικοί κληρονόμοι του αποβιώσαντος στις 9-8-2010 Γεωργίου Κοκκινίδη του 

Φωτίου, ο οποίος εργαζόταν στην πρώην Κοινότητα Κοσκινού και στη συνέχεια στον 

πρώην Δήμο Καλλιθέας, ότι έπρεπε να καταβάλει σαυτές την αποζημίωση λόγω του 

θανάτου αυτού και τα επιδόματα εορτών 2009 και 2010, με βάση δε αυτά ζητούσαν 

να καταβάλει σαυτές ο Δήμος Ρόδου το συνολικό ποσό των 14.007,37 ευρώ, με το 

νόμιμο τόκο από τότε που κάθε αξίωση ήταν απαιτητή, διαφορετικά από την επίδοση 

της αγωγής μέχρι την εξόφληση.   

2. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 36/2016 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία απορρίφθηκε αυτή ως προς τη δεύτερη ενάγουσα, 

Χαριτωμένη Κοκκινίδη του Γεωργίου, ενώ έγινε μερικά δεκτή ως προς τις υπόλοιπες 

ενάγουσες και υποχρεώθηκε ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στην πρώτη ενάγουσα, 

Πλουσία χήρα Γεωργίου Κοκκινίδη, το ποσό των 797,42 ευρώ και στην τρίτη  

ενάγουσα, Σταματία Κοκκινίδη του Γεωργίου, το ποσό των 1.196.07 ευρώ, με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της παραπάνω αγωγής μέχρι την 

εξόφληση, ενώ επέβαλε σε βάρος του Δήμου Ρόδου το ποσό των 300 ευρώ για τα 

δικαστικά έξοδά τους. 

3. Κατά της παραπάνω απόφασης ο Δήμος Ρόδου δεν άσκησε έφεση μέσα σε δύο 

χρόνια από τη δημοσίευση αυτής, ήτοι μέχρι τις 10-3-2018, λόγω του ότι δεν είχε 

επιδοθεί στη Δήμο Ρόδου, επειδή δεν συνέτρεχε κανένας λόγος ως προς αυτό, ούτε 

όμως και οι παραπάνω ενάγουσας άσκησαν έφεση εναντίον της, γιαυτό η απόφαση 

αυτή ήδη έχει καταστεί τελεσίδικη. 

4. Ήδη οι παραπάνω ενάγουσες επέδωσαν στο Δήμο Ρόδου στις 24-1-2019 

αντίγραφο της παραπάνω απόφασης με την παρά πόδας αυτής από 24-1-2019 επιταγή 
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προς πληρωμή, αν και δεν εκδόθηκε απόγραφο αυτής, γιαυτό θα πρέπει να ληφθεί 

απόφαση από την Επιτροπή σας να μην ασκηθεί αίτηση αναίρεσης εναντίον της 

απόφασης αυτής, λόγω του ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος, αλλά και προς αποφυγή 

της ταλαιπωρίας των εναγουσών και περαιτέρω εξόδων, μάλιστα θα πρέπει να ληφθεί 

απόφαση κατά  την προσεχή συνεδρίασή της, στις 21-2-2019, λόγω του ότι η 

προθεσμία για άσκηση της αίτησης αναίρεσης λήγει στις 25-2-2019».  

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.:2/8647/18-2-2019 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, 

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

 Την απόφαση 67/2018 (6Γ04Ω1Ρ-ΗΔ8) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: 

«Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 

ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση του νομικού συμβούλου,  τη μη άσκηση  

αναίρεσης εναντίον της με αριθμό 36/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που 

αφορά τις: α) Πλουσία χήρα Γεωργίου Κοκκινίδη, β) Χαριτωμένη Κοκκινίδη του 

Γεωργίου και γ) Σταματία Κοκκινίδη του Γεωργίου, λόγω του ότι δεν συντρέχει 

κανένας λόγος, αλλά και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των εναγουσών και 

περαιτέρω εξόδων.     
 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης                  Αρ. 78 / 2019 (ΑΔΑ: 68Λ1Ω1Ρ-3ΒΤ) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για 

το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ-Δ.Κ. ΛΙΝΔΟΥ)» προϋπολογισμού  200.000,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/9310/20-2-2019) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/9310/20.02.2019, ως 

κατωτέρω:  

 

«ΘΕΜΑ   : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για 

το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ-Δ.Κ. ΛΙΝΔΟΥ) » προϋπολογισμού  200.000,00 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 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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παροχής 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 20/2/2019. Τα ονόματα των υπαλλήλων, με τη σειρά που κληρώθηκαν 

(τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) είναι: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΤΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

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 ««ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ-Δ.Κ. ΛΙΝΔΟΥ)» 

προϋπολογισμού  200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη:        

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΥΛΑΚΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΤΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. 

τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου  κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

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

σχετικά. 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/9310/20-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών του  Δήμου Ρόδου, 

 Την υπ’ αριθμ. 67/2019 (Α.Δ.Α: 6Γ04Ω1Ρ-ΗΔ8) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, 

http://mimed.ggde.gr/
http://mimed.ggde.gr/
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 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 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 τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της 

παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, 

 Τα αποτελέσματα της από 20/02/2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗ.ΜΕΔ  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ-Δ.Κ. ΛΙΝΔΟΥ)», προϋπολογισμού 

200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.», ως εξής: 

Τακτικά μέλη:        

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΤΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

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. 79 / 2019 (ΑΔΑ: Ψ79ΕΩ1Ρ-Ξ0Κ) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 

ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΠΟΛΗΣ 2018» 

(Εισήγηση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση πλακόστρωτων και  

χαλικόστρωτων οδών Μ.Πόλης 2018) 

Ο  Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής 

πόλης και Μνημείων με αρ. πρωτ. 2/9551/20-2-2019 οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΠΟΛΗΣ 2018» 

   Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΠΟΛΗΣ 2018», σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016  από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η ατομική επιχείρηση 

«ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» με μέση έκπτωση 36,069%: 

 

 

 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 34% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 37% 

και ποσό προσφοράς   25.778,69 € (χωρίς Φ.Π.Α), δηλαδή έκπτωση 36,069%.  Το 

παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη εργασιών 18.992,67 

Γ.Ε.&Ε.Ο. 18%   3.418,68 

ΣΥΝΟΛΟ I 22.411,35 

Απρόβλεπτα 15%   3.361,70 

Αναθεώρηση         5,64 

Σύνολο II 25.778,69 

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης έγκρισης  του πρακτικού του   διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία ατομική 

επιχείρηση «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Ν.4412/2016 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του προέδρου της επιτροπής του διαγωνισμού κου Αναστάσιου 

Φωτίου)  

                      

                          1
ο
 Πρακτικό 

διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  για τη κατασκευή του έργου με 

τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. 

ΠΟΛΗΣ 2018» 

Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού με σύστημα 

προσφοράς επί μέρους ποσοστών  έκπτωσης κατά ομάδες  τιμών με έλεγχο ομαλότητας 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) 

Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή)  για την ανάδειξη αναδόχου του 

έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. 

ΠΟΛΗΣ 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € με Φ.Π.Α  

Σήμερα την 19/2/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή στο Δημοτικό Κατάστημα επί της 

οδού Ιπποτών αρ 4, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού , η οποία ορίστηκε 

με την αρ. 62/12-2-2019  ΑΔΑ: 6Π6ΟΩ1Ρ-0ΨΟ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και 

αποτελείται από τους  

1. Φωτίου Αναστάσιο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος 

2. Μάγο Κυριάκο - Παντελεήμονα, ΠΕ Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών, ως Μέλος 

3. Κιαουρτζή Εμμανουήλ, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως Μέλος 

 

διενεργήθηκε πρόχειρος  διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών 

έκπτωσης κατά ομάδες  τιμών με έλεγχο ομαλότητας επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης 

σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΠΟΛΗΣ 2018» βάσει της Μελέτης που συντάχθηκε από τη 

Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου, που εγκρίθηκε με την 368/2018  απόφαση Δ.Σ.  και 

των  όρων διακήρυξης της υπ΄αριθμ 563/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 €. 

Η ως  άνω διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.rhodes.gr). Επίσης 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Την 9
η
 και 30 ώρα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού και 

κάλεσε τους επιθυμούντες να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό , όπως προσέλθουν 

και καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής, εντός σφραγισμένων φακέλων, τις προσφορές με τα 
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δικαιολογητικά και την εγγυητική συμμετοχής, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της 

διακήρυξης. 

Προσήλθαν οι κάτωθι υποψήφιοι οι οποίοι καταγράφηκαν  στο πρακτικό με σειρά 

προσέλευσης : 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αρ. Ταυτότητας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1 VAST-MAKE  I.K.E. ΑΖ 945064 ΦΟΙΤΟΣ ΣΙΜΩΝ 

2 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. AA802498 ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

3 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΙ930550 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 4 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΕ949614 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΖ947217 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

Κατόπιν επικοινωνίας του προέδρου με το πρωτόκολλο του Δήμου διαπιστώθηκε ότι 

κατατέθηκε εμπρόθεσμα προσφορά  σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης, η οποία 

παραλήφθηκε από την επιτροπή για  τη συνέχιση της διαδικασίας. 
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  

1 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2/8979/19-02-2019 

2 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 2/8999/19-02-2019 

3 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2/8889/18-02-2019 

 

Στη συνέχεια, παρουσία των διαγωνιζομένων, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές 

και μονογράφησαν από το Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και ανακοινώθηκαν τα 

επιμέρους στοιχεία (ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία πτυχίου και μέση έκπτωση ) για κάθε 

διαγωνιζόμενο . 

Οι προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης ,ελέγχθηκαν ως προς  : 

 Την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των 

διαγωνιζομένων  

 Την αριθμητική και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης  

 Τον έλεγχο ομαλότητας για όλες τις παραπάνω προσφορές, για κάθε μία ξεχωριστά . 

Όλες οι υποβληθείσες προσφορές ήταν ομαλές. 

Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων καταρτίστηκε ο πίνακας με τη σειρά μειοδοσίας έχει ως 

κατωτέρω : 

ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ) ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 36,069% 

2 
ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
28,621% 

3 
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ 
22,310% 

4 VAST-MAKE  I.K.E. 17,621% 

5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 17,000% 

6 
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
13,690% 

7 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. 9,000% 

8 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 4,310% 

 

Αμέσως μετά καταγράφηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονταν στους 

φακέλους και ξεκινώντας από το πρώτο μειοδότη ελέγχθηκαν :  
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α) η έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό  

β) η εκπλήρωση των όρων των άρθρων 22 Α  - ΣΤ σύμφωνα με τη παρ 2 του άρθρου 79 

Ν.4412/16, με βάση το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 79 παρ 4 

Ν.4412/16 ( Τ.Ε.Υ.Δ ) 

γ) το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών  κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 

24.3 της παρούσας διακήρυξης στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων.  

Ανακεφαλαιωτικά, στη δημοπρασία έλαβαν μέρος  οκτώ (8) οικονομικοί φορείς από τους 

οποίους έγιναν δεκτές όλες οι προσφορές. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εγγυητικών επιστολών 

e-41211, e-41349, e-41228 και e-41360, ο οποίος εκτελέστηκε με τα με αρ. AA32873/19-02-

2019, AA32874/19-02-2019, ΑΑ32875/19-02-2019 και ΑΑ32876/19-02-2019 έγγραφα και 

απεστάλη το με αρ. πρωτ. 2/9248/19-02-2019 έγγραφο στο ΤΜΕΔΕ Τμήμα Δωδ/σου για την 

εγκυρότητα των χειρόγραφων εγγυητικών επιστολών με αρ. 62315/08-02-2019, 62319/08-02-

2019, 62314/07-02-2019 62312/07-02-2019.  

Οι φάκελοι συμμετοχής ασφαλίστηκαν σε κατάλληλο χώρο παρουσία και ευθύνη των μελών 

της Επιτροπής.  

 

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 20-02-2019,  κατά τη συνεχιζόμενη  1
η
 Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, μετά την απάντηση με αρ. πρωτ. 554/20-02-2019 του 

ΤΜΕΔΕ/Γραφείο Ρόδου περί εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών,    συντάσσεται το παρόν 

πρακτικό βάσει του οποίου :  

Προσωρινός μειοδότης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. 

ΠΟΛΗΣ 2018»  

Προϋπολογισμού  δαπάνης € 50.000,00 € 

Ανακηρύσσεται ο : «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ»  

με έδρα : Έμπωνα Ρόδου, Τ.Κ. 85108,  

      τηλ & φαξ: 2241094687   

με την προσφερθείσα μέση έκπτωση :  36,069% (τριάντα έξι τοις εκατό και εξήντα εννέα 

χιλιοστά) 

(Ακολουθεί η υπογραφή των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

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

σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.:2/9551/20-2-2019 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων, 

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

 Την απόφαση 67/2018 (6Γ04Ω1Ρ-ΗΔ8) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: 

«Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 

ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. 

ΠΟΛΗΣ 2018» 

 

Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία: Ατομική Επιχείρηση 

«ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 
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ΘΕΜΑ 7
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης               Αρ. 80 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΔΨΩΩ1Ρ-ΞΝΡ) 

Άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη, για 

αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 381/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη και ορισμός δικαστικού 

επιμελητή για επίδοση αυτής.  

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ. με αριθμ.πρωτ. 2/ 9677/21-02-2019 ) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος),  έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ.: 2/9677/21-2-2019, η οποία έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη, 

για αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 381/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη και ορισμός δικαστικού 

επιμελητή για επίδοση αυτής.  

1. Η Ευαγγελία Μπάκη του Ιωάννη άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 6-11-

2017 και με αριθμό κατάθεσης 375/2017 αίτησή της, που απευθυνόταν στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό των 

212.334 ευρώ, με βάση τη με αριθμό 102/23-4-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ρόδου, με την οποία κατακυρώθηκε σαυτήν ο διαγωνισμός για την επιλογή 

ιδιωτικού/κων Βρεφονηπιακών Σταθμών με έδρα εντός της χωρικής περιφέρειας του πρώην 

Δήμου Ιαλυσού για τη σύμβαση σύμπραξης μεταξύ ημών και του αναδόχου/χων 

Σταθμού/μών, προκειμένου να προσφέρονται στους μόνιμους κάτοικους της περιοχής 

υπηρεσίες φύλαξης ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης βρεφών και νηπίων από δύο μηνών έως και 

πέντε ετών (παρά τη λήψη όμως της απόφασης αυτής ουδέποτε καταρτίστηκε έγγραφη 

σύμβαση ανάμεσα σε εμάς και την καθής), ως επίσης και με βάση έγγραφα της Δημοτικής 

Ενότητας Ιαλυσού προς την Υπεύθυνη Παιδικού Σταθμού για κάθε παιδί, που υπέγραψαν οι 

τότε Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού (δεν υπάρχουν Πρόεδροι Δημοτικής 

Ενότητας), Δημήτριος Ρουσάκης για το 2012 και Ιωάννης Κουφού για το 2013 και οι 

φερόμενοι ως εκπρόσωποι του πρώην Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ιαλυσού, και η 

φερόμενη υπεύθυνη των Παιδικών Σταθμών σε ορισμένα έγγραφα Αιμιλία Καλόψυχου, η 

οποία δεν ήταν φυσικά υπεύθυνη των Παιδικών Σταθμών αλλά απλή σύμβουλος της 

Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού και τέλος με βάση λίστες των παιδιών για κάθε μήνα.  

2. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 381/2017 διαταγή πληρωμής του 

Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, που επιδόθηκε 

στο Δήμο Ρόδου στις 20-12-2017, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει 

στην Ευαγγελία Μπάκη το ποσό των 212.334,00 ευρώ, μαζί με το νόμιμο τόκο από την 

επομένη της επίδοσης της με αριθμό 7/2014 αγωγής της, ήτοι από 16-1-2014, μέχρι την 

εξόφληση, ως επίσης και το ποσό των 2.500,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη αυτής για την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

3. Κατά της Ευαγγελίας Μπάκη και της παραπάνω διαταγής πληρωμής ο Δήμος 

Ρόδου άσκησε εμπρόθεσμα, ήτοι μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση της διαταγής 

πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου περί Δικών του Δημοσίου, που ισχύει και 

για τους Δήμους, την από 17-1-2018 και με αριθμό κατάθεσης 33/18-1-2018 ανακοπή 

του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η άσκηση της οποία 

εγκρίθηκε με τη με αριθμό 38/2018 απόφαση της Επιτροπής σας (ΑΔΑ: 6Ε1ΝΩ1Ρ-34Ρ). 

Δικάσιμος της ανακοπής ορίστηκε η 6-3-2018 και μετά από αναβολή η 20-11-2018, οπότε 

και ματαιώθηκε η συζήτησή της και η οποία έχει ως εξής:     

4. Ήδη η Ευαγγελία Μπάκη στις 13-2-2019 επέδωσε για δεύτερη φορά στο Δήμο 

Ρόδου αντίγραφο εξ απογράφου της παραπάνω διαταγής πληρωμής, με την παρά πόδας 

αυτής από 13-2-2019 επιταγής για εκτέλεση, με την οποία παράνομα επιτάσσει το Δήμο 

Ρόδου να καταβάλει σαυτήν: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 212.334,00 ευρώ, 

β) για τόκους υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της με αριθμό κατάθεσης 

7/2014 αγωγής της, ήτοι από 16-1-2014 μέχρι τις 13-2-2019, το ποσό των 64.677,52 ευρώ, 
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γ) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 2.500,00 ευρώ, δ) για τέλος 

απογράφου το ποσό των 2.698,33 ευρώ, ε) για σύνταξη παραγγελίας για επίδοσης και 

επίδοση μετά δικαιωμάτων δικαστικού επιμελητή το ποσό των 50 ευρώ και στ) για 

σύνταξη της επιταγής το ποσό των 2.500,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 284.759,85 

ευρώ.  

5. Μετά την αμέσως παραπάνω επίδοση η Ευαγγελία Μπάκη προέβη σε αναγκαστική 

εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής με κατάσχεση εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας 

της Ελλάδας και της Τράπεζας Πειραιώς με την επίδοση σαυτές στις 19-2-2019 του από 19-

2-2019  κατασχετηρίου της, οπότε οι Τράπεζες αυτές δέσμευσαν τους λογαριασμούς του 

Δήμου Ρόδου με το παραπάνω ποσό της επιταγής προς εκτέλεση, ήτοι για το ποσό των 

284.759,85 ευρώ και μετά την παρέλευση του οκταημέρου θα αποδώσουν σαυτήν το ποσό 

αυτό, αν και η παραπάνω διαταγή πληρωμής οπωσδήποτε θα ακυρωθεί. 

6. Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας, σύμφωνα με το άρθρο 72 

του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για την άσκηση από το Δήμο Ρόδου κατά της Ευαγγελίας 

Μπάκη αίτησης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία να ζητά την αναστολή 

εκτέλεσης της παραπάνω διαταγής πληρωμής και μάλιστα με την έκδοση προσωρινής 

διαταγής, να δοθεί επίσης σε εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα να ασκήσω και 

πρόσθετους λόγους αίτησης με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα 

του Δήμου, με σκοπό να ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής, να 

παραστώ δε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατά τη συζήτηση για την έκδοση 

προσωρινής διαταγής ως επίσης και κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης σε 

οποιαδήποτε προσδιοριστεί η συζήτησή της ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω 

σημείωμα και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση 

και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής που τυχόν θα ασκηθούν και να ανασταλεί η εκτέλεση της 

παραπάνω διαταγής πληρωμής. 

7. Η συζήτηση για την άσκηση της αίτησης αναστολής θα πρέπει να γίνει κατά τη 

σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής σας καθόσον η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σήμερα και 

να εκδοθεί και να επιδοθεί η προσωρινή διαταγή πριν τη συμπλήρωση του οκταημέρου από 

την επίδοση στις Τράπεζες του παραπάνω κατασχετηρίου για να μην αναληφθεί το παραπάνω 

ποσό από τους λογαριασμούς του Δήμου Ρόδου, να ανατεθεί δε η επίδοση της αίτησης στο 

δικαστικό επιμελητή Σίμο Καρακόπουλο.       

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, παράγραφος 1,  εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 και του 

άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/9677/21-2-2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου 

Ρόδου,  

 Την με αρ. απόφαση 67/2019 (Α.Δ.Α.: 6Γ04Ω1Ρ-ΗΔ8) με θέμα «Λήψη απόφασης 

για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Να ασκηθεί από το Δήμο Ρόδου αίτηση κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη, για 

αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 381/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, που να απευθύνεται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου. 
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Β)  Αναθέτει στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου κ. Σίμο Καρακόπουλο την 

επίδοση της αίτησης που θα ασκηθεί. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης           Αρ. 81 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΜΞΩΩ1Ρ-1ΚΝ) 

Έγκριση των πρακτικών και ορισμός οριστικού αναδόχου για την προμήθεια 

«ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και 

διοικητικών συναλλαγών». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ.: 2/9747/21-2-2019) 

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήματος Προμηθειών με αριθμ. πρωτ.: 2/9747/21-2-2019, η οποία 

έχει ως εξής:    

Θέμα:  Έγκριση  των πρακτικών (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) και ορισμός 

οριστικού αναδόχου για την  προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.  

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένου  πρακτικού  της επιτροπής για 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ΚΑΙ ορισμός οριστικού αναδόχου για 

την  προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

Συνημμένα : 

3
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμός 

οριστικού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την  προμήθεια 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα)   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙII  

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

Στη Ρόδο, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Ρόδου, την  Παρασκευή 11  Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., οι παρακάτω 

υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου: 

1) Μανίκαρος Νικόλαος , Δ/ντης  της Δ/ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών , ως 

πρόεδρος 

2) Πανάς Χρήστος, Προϊστάμενος  της Δ/ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, ως τακτικό 

μέλος.  

3) Κανάκας Εμμανουήλ,  υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, ως τακτικό μέλος.  

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 618/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σε 

δημόσια συνεδρίαση για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Στις 10:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου 

να προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα– Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης )  
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συντάσσοντας το παρών Πρακτικό των , που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. η επιτροπή αξιολόγηση έχοντας υπόψιν τα εξής: 

 το από 13/12/2018 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (αξιολόγηση 

δικαιολογητικών τεχνικών) 

 την απόφαση 700/2018 με ΑΔΑ ΩΝΟΖΩ1Ρ-ΧΝ1 

 το από 11/01/2019 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (αξιολόγηση 

οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου)  

 Την πρόσκληση προς το προσωρινό ανάδοχο με αρ. πρωτ. 2/4787/29-01-2019 για 

υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

   την με αρ. 15/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Δ.Α. 6ΝΛΛΩ1Ρ-ΥΦ7 

που αποφασίστηκαν τα εξής : 

 ορίστηκε  προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ την εταιρεία EGRITOS GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Α.Ε. με ποσό 157.002,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 194.682,48€ με Φ.Π.Α. 24% 

προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3
ο
 στάδιο – Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης)  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

Στις 19/02/2019 και ώρα  10:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης προκειμένου  να συντάξει το παρών πρακτικό των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Σημειώνεται δε ότι ο ανωτέρω  Οικονομικός Φορέας  υπέβαλε και εντύπως προσκομίζοντας 

φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης με τα με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου :  

1. 2/7054/08-02-2019 της εταιρείας EGRITOS GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα έξής : 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους ο διευθύνων σύμβουλος 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 

  Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την 

αρμόδια επιτροπή για τον προσωρινό ανάδοχο, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 
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β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον 

προσωρινό ανάδοχο.  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» 

ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας 

ασφάλισης. 

Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση 

εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και 

όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν 

εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

 Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην 

αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 ένορκη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

 ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού  

γνωμοδοτεί και εισηγείται προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 

Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ», ως εξής : 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ την εταιρεία EGRITOS GROUP – 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. με έδρα Κρέοντος 25 Αθήνα Τ.Κ. 10442, ΤΗΛ.210-8544395, 

FAX. 210-3008544, Εmail. info@egritosgroup.gr και Α.Φ.Μ. 997803840  με ποσό 

157.002,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 194.682,48€ με Φ.Π.Α. 24% 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 20-02-2019 ημέρα Τετάρτη και υπογράφεται από 

την Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

mailto:info@egritosgroup.gr
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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.: 2/9747/21-2-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου 

Ρόδου,  

 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. 592/2018 (Α.Δ.Α.: 6ΓΠΕΩ1Ρ-ΕΝΠ) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 15/2019 (Α.Δ.Α.: 6ΝΛΛΩ1Ρ-ΥΦ7), σύμφωνα με την 

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

μειοδότη, 

 Την με αρ. απόφαση 67/2019 (Α.Δ.Α.: 6Γ04Ω1Ρ-ΗΔ8) με θέμα «Λήψη απόφασης 

για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού  για την προμήθεια 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ», 

Β)  Ορίζει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟ για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ την εταιρεία «EGRITOS GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Α.Ε.» με έδρα Κρέοντος 25 Αθήνα Τ.Κ. 10442, ΤΗΛ.210-8544395, FAX. 210-3008544, 

Εmail. info@egritosgroup.gr και Α.Φ.Μ. 997803840  με ποσό 157.002,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά 194.682,48€ με Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης               Αρ. 82 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΞ0ΜΩ1Ρ-5ΗΔ) 

Έγκριση των πρακτικών για την προμήθεια «τροφίμων για τις δομές του δήμου 

και των νομικών προσώπων του δήμου».   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/9746/21-2-2019) 

Ο  Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προμηθειών  με αρ. πρωτ. 2/9746/21-2-2019 οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα :   Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά Κατακύρωσης ) για την  προμήθεια 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του  συνημμένου  πρακτικού  της επιτροπής για 

δικαιολογητικά  κατακύρωσης ΚΑΙ ορισμός οριστικών  αναδόχων για την προμήθεια 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Συνημμένα : 

3
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμός 

οριστικών  αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την  προμήθεια 

mailto:info@egritosgroup.gr
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ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

  (Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα)   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙII  

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ 

», ενδεικτικού προϋπολογισμού επτακοσίων τριάντα επτά  χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά  ευρώ και 

είκοσι εννέα λεπτά (737.427,09 € ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/ 66282/ 2018 

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 65898 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 18PROC003958827 2018-11-06 

Στην Ρόδο , ημέρα Τρίτη, 19
η
 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στα 

γραφεία του Τμήματος Προμηθειών  , οι παρακάτω: 

1. Αφαντενός Νικόλαος, μόνιμος Υπάλληλος του    Τμήματος προμηθειών , ως Πρόεδρος   

2. Αντωνάτος Γεράσιμος , μόνιμος Υπάλληλος, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών  Δ. Ρόδου, 

ως μέλος   

3. Κανάκας Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, του Τμήματος Προμηθειών Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τις προμήθειες του Δήμου , 

σύμφωνα με την με αριθμό 05/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ: 

7ΔΛΔΩ1Ρ-Ξ2Α), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 575/2018 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΑΦΑΩ1Ρ-Λ9Β), συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 3
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και 

του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως 

εξής: 

Στις 10:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα– Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης )  συντάσσοντας 

το παρών Πρακτικό των , που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. η επιτροπή αξιολόγηση έχοντας υπόψιν τα εξής: 

 

 το από 04/01/2019 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (αξιολόγηση 

δικαιολογητικών τεχνικών) 

 το από 10/01/2019 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (αξιολόγηση 

οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου)  

 Την πρόσκληση προς τους προσωρινούς αναδόχους με αρ. πρωτ. 2/4794/29-01-2019 για 

υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

   την με αρ. 16/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Δ.Α. ΩΜΩ5Ω1Ρ-ΑΥΥ 

που αποφασίστηκαν τα εξής : 

 ορίστηκε προσωρινός  ανάδοχος της ομάδας 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με 

πόσο 406,50€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 459,35 με φ.π.α.13%. 
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 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΠΗ,ΚΗΦΗ 2018  την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με 

ενδεικτικό πόσο 43,23€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 53,60 με φ.π.α.24% και 

ποσοστό έκπτωσης 1% 

 κήρυξε το διαγωνισμό άγονο για την ομάδα 3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΚΑΠΗ,ΚΗΦΗ 2018 διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 4 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με 

πόσο 19,90€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 22,49 με φ.π.α.13% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με 

ενδεικτικό πόσο 11,46€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 12,95 με φ.π.α.13% και 

ποσοστό έκπτωσης 10% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με 

πόσο 13,40€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 16,62 με φ.π.α.24% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 7 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με 

ενδεικτικό πόσο 7,15€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 8,86 με φ.π.α.13% και 

ποσοστό έκπτωσης 1% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 8 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

πόσο 480,60€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 543,08 με φ.π.α.13%. 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 9 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

ενδεικτικό πόσο 679,78€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 768,15 με φ.π.α.13% και 

ποσοστό έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 10 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2018 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με πόσο 2.670,00€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.017,10 με φ.π.α.13%. 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 11 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2018 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ενδεικτικό πόσο 

5.473,45€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 6.185,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

  κήρυξε το διαγωνισμό άγονο για την ομάδα 12 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά 

  κήρυξε το διαγωνισμό άγονο για την ομάδα 13 ΕΙΔΗ ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά 

  κήρυξε το διαγωνισμό άγονο για την ομάδα 14 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2018 διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά 
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  κήρυξε το διαγωνισμό άγονο για την ομάδα 15 ΕΙΔΗ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2018 διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά 

  ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 16 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ενδεικτικό πόσο 1.039,82€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.175,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι 

προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 17 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με πόσο 288,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά 325,44 με φ.π.α.13% διότι ήταν οικονομικότερη προσφορά 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 18 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με πόσο 78.856,10€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 89.107,39 με 

φ.π.α.13% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 19 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ενδεικτικό πόσο 84.350,26€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

95.315,80 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 2% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 20 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με πόσο 28.074,80€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 34.812,75 με 

φ.π.α.24% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 21 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ενδεικτικό πόσο 1.735,89€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

2.152,50 με φ.π.α.24% και ποσοστό έκπτωσης 1% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 22 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

ενδεικτικό πόσο 21.358,06€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 24.134,61 με φ.π.α.13% 

και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 23 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

πόσο 27.012,03€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 30.523,59 με φ.π.α.13%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 24 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

με πόσο 13.636,75€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 15.409,53 με φ.π.α.13%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 25 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με 
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ενδεικτικό πόσο 32.600,30€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 36.838,34 με φ.π.α.13% 

και ποσοστό έκπτωσης 2% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 26 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 

96.006,68€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 108.487,55 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 27 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 

3.861,20€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 4.363,16 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 28 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ενδεικτικό πόσο 22.532,96€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 25.462,25 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι 

προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 29 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με πόσο 41.606,40€ χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά 57.015,23 με φ.π.α.13% δίοτι ήταν οικονομικότερη προσφορά 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 30 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με πόσο 355,00€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 401,15 με φ.π.α.13%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 31 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με πόσο 

1.030,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.163,90 με φ.π.α.13% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 32 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ενδεικτικό πόσο 291,15€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 329,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι προσέφερε 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 33 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με πόσο 480,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 542,40 με 

φ.π.α.13% διότι ήταν οικονομικότερη προσφορά 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 34 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ενδεικτικό πόσο 362,90€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 410,08 με 

φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 35 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με πόσο 480,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 542,40 με φ.π.α.13% 

δίοτι ήταν οικονομικότερη προσφορά 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 36 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ενδεικτικό 

πόσο 200,55€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 226,62 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 2% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 37 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 2019 

την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ενδεικτικό πόσο 1.871,79€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.115,12 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 2% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 38 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ενδεικτικό πόσο 

1.553,10€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.755,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 39 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με πόσο 1.130,00€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.276,90 με φ.π.α.13%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 40 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 542,65€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 613,19 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 41 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ -

ΚΗΦΗ την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 66,37€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 75,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 42 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ  

2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 1.909,42€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 2.157,65 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 43 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 230,50€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 260,47 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 44 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με πόσο 548,40€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 619,69 με φ.π.α.13%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 45 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ενδεικτικό 

πόσο 430,81€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 486,82 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 1% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 46 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με πόσο 

1.077,15€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.335,67 με φ.π.α.24%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 47 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ενδεικτικό 

πόσο 938,48€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.163,72 με φ.π.α.24% και ποσοστό 

έκπτωσης 1% 
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 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 48 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με πόσο 

1.905,40€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.153,10 με φ.π.α.13%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 49 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ενδεικτικό 

πόσο 1.972,39€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.228,80 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 1% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 50 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με πόσο 

3.016,90€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.740,96 με φ.π.α.24%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 51 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ενδεικτικό 

πόσο 1.971,37€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.444,50 με φ.π.α.24% και ποσοστό 

έκπτωσης 1% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 52 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

πόσο 1.477,40€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.669,46 με φ.π.α.13%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 53 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

ενδεικτικό πόσο 2.920,22€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.299,85 με φ.π.α.13% και 

ποσοστό έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 54 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με πόσο 8.010,00€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 9.051,30 με φ.π.α.13%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 55 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ενδεικτικό πόσο 

14.400,44€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 16.272,50 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 56 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με 

πόσο 2.145,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.423,85 με φ.π.α.13%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 57 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με πόσο 

24.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 27.120,00 με φ.π.α.13%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 58 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 

5.118,76€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 5.784,20 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος  της ομάδας 59 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 
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125,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 141,25 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 

3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 60 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ  ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 13.238,94€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 14.960,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 61 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με πόσο 6.688,65€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 7.558,17 με φ.π.α.13%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 62 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 

2.521,33€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.849,10 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 63 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 

901,01€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.117,25 με φ.π.α.24% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 64 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με πόσο 4.805,20€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 5.958,45 με φ.π.α.24%  

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχο της ομάδας 65 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 9.997,79€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 11.297,50 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 κηρύξε το διαγωνισμό για την ομάδα 66 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2019 άγονο , διότι η μοναδική προσφορά της ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ ήταν 9.697,00 € 

χωρίς το Φ.Π.Α. ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της διακήρυξης ήταν 9.688,00€ 

και δεν γίνεται αποδεκτή διότι ήταν μεγαλύτερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 67 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με πόσο 8.625,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά 10.695,00 με φ.π.α.24%  

  κηρύξε το διαγωνισμό για την ομάδα 68 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 άγονο διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά 

  κηρύξε το διαγωνισμό για την ομάδα 69 ΕΙΔΗ ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 άγονο διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά 

  κήρυξε το διαγωνισμό για την ομάδα 70 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ 

2019 άγονο διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά 

  κήρυξε το διαγωνισμό για την ομάδα 71 ΕΙΔΗ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ 

2019 άγονο διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά 

 ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος της ομάδας 72 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ενδεικτικό πόσο 4.159,29€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 4.700,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι 

προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  

 ορίστηκε προσωρινός αναδοχος της ομάδας 73 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με πόσο 912,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά 1.030,56 με φ.π.α.13% δίοτι ήταν οικονομικότερη προσφορά 

 Για τις ομάδες 3,12,13,14,15,66,68,69,70,71 για τις οποίες ο διαγωνισμός απέβη 

άγονος να ξαναγίνει διαδιακασία με νέους όρους. 

προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3
ο
 στάδιο – Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης )  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

 

Στις 19/02/2019 και ώρα  10:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης προκειμένου  να συντάξει το παρών πρακτικό των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Σημειώνεται δε ότι οι ανωτέρω  Οικονομικοί Φορείς  υπέβαλαν και εντύπως προσκομίζοντας 

φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης με τα με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου :  

2. 2/8961/19-02-2019 της εταιρείας ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

3. 2/9022/19-02-2019 της εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε 

4. 2/9023/19-02-2019 της ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ 

5. 2/9024/19-02-2019 της εταιρείας ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

6. 2/9026/19-02-2019 της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα έξής : 

 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 

  Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την 

αρμόδια επιτροπή για τον προσωρινό ανάδοχο, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον 

προσωρινό ανάδοχο.  
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γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας 

ασφάλισης. 

Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που 

είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση εταιρειών 

(Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά 

πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία 

 Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην 

αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 ένορκη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

              ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού  

γνωμοδοτεί και εισηγείται προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής : 

 

Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,για την 

«Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού 

Πρόνοιας  ΔΟΠ»,ως εξής : 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  της ομάδας 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-

22515, fax. 22440-22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με 

πόσο 406,50€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 459,35 με φ.π.α.13%. 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ,ΚΗΦΗ 

2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

mailto:argyross@otenet.gr


 

 

64  

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 43,23€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 53,60 με φ.π.α.24% και ποσοστό έκπτωσης 1%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 4 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-

22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με πόσο 19,90€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 22,49 με φ.π.α.13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο  της ομάδας 5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-

22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 

11,46€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 12,95 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 10% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-

22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422με πόσο 13,40€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 16,62 με φ.π.α.24% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 7 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-

22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 

7,15€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 8,86 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 

1% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 8 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με πόσο 480,60€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 543,08 με φ.π.α.13%. 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 9 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.9983489 με ενδεικτικό πόσο 679,78€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 768,15 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 10 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2018 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με έδρα 

Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με πόσο 2.670,00€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.017,10 με φ.π.α.13%. 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 11 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2018 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με έδρα 

Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965  με ενδεικτικό πόσο 

5.473,45€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 6.185,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό αναδοχο της ομάδας 16 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

mailto:argyross@otenet.gr
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 

85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 

800394902 με ενδεικτικό πόσο 1.039,82€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.175,00 

με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 17 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 

85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 

800394902  με πόσο 288,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 325,44 με φ.π.α.13% 

δίοτι ήταν οικονομικότερη προσφορά 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 18 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-

22515, fax. 22440-22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με 

πόσο 78.856,10€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 89.107,39 με φ.π.α.13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 19 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-

22515, fax. 22440-22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με 

ενδεικτικό πόσο 84.350,26€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 95.315,80 με 

φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 2% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 20 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-

22515, fax. 22440-22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με 

πόσο 28.074,80€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 34.812,75 με φ.π.α.24% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 21 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-

22515, fax. 22440-22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με 

ενδεικτικό πόσο 1.735,89€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.152,50 με φ.π.α.24% 

και ποσοστό έκπτωσης 1% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 22 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 

Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με ενδεικτικό πόσο 

21.358,06€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 24.134,61 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 23 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 
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Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με πόσο 27.012,03€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 30.523,59 με φ.π.α.13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 24 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου Παύλου 50, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-69007, fax. 

22410-64620 και Α.Φ.Μ. 999244768 με πόσο 13.636,75€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 15.409,53 με φ.π.α.13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 25 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-

22515, fax. 22440-22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με 

ενδεικτικό πόσο 32.600,30€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 36.838,34 με 

φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 2% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 26 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα 

Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και 

Α.Φ.Μ. 033972063   με ενδεικτικό πόσο 96.006,68€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 108.487,55 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 27 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα 

Χατζηευαγγέλου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και 

Α.Φ.Μ. 033972063  με ενδεικτικό πόσο 3.861,20€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

4.363,16 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό αναδοχο της ομάδας 28 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 

85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 

800394902 με ενδεικτικό πόσο 22.532,96€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

25.462,25 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι προσέφερε 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 29 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 

85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 

800394902 με πόσο 41.606,40€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 57.015,23 με 

φ.π.α.13% διότι ήταν οικονομικότερη προσφορά 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 30 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα 

Αποστόλου Παύλου 50, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-69007, fax. 22410-64620 

και Α.Φ.Μ. 999244768με πόσο 355,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 401,15 με 

φ.π.α.13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 31 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα 
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Αποστόλου Παύλου 50, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-69007, fax. 22410-64620 

και Α.Φ.Μ. 999244768 με πόσο 1.030,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

1.163,90 με φ.π.α.13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 32 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-

47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 800394902 με 

ενδεικτικό πόσο 291,15€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 329,00 με φ.π.α.13% 

και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 33 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-

47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 800394902 με πόσο 

480,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 542,40 με φ.π.α.13% διότι ήταν 

οικονομικότερη προσφορά 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 34 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-

47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 800394902 με ενδεικτικό πόσο 362,90€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 410,08 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 

3,5% διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 35 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-

47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 800394902 με πόσο 480,00€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 542,40 με φ.π.α.13% δίοτι ήταν οικονομικότερη 

προσφορά 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 36 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 200,55€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 226,62 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 2% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 37 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422  με ενδεικτικό πόσο 1.871,79€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.115,12 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 

2% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 38 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου 

Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με ενδεικτικό πόσο 
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1.553,10€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.755,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό  ανάδοχο της ομάδας 39 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου 

Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με πόσο 1.130,00€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.276,90 με φ.π.α.13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 40 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 

Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με ενδεικτικό 

πόσο 542,65€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 613,19 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο της ομάδας 41 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ -

ΚΗΦΗ την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, 

τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με ενδεικτικό πόσο 

66,37€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 75,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό  ανάδοχο της ομάδας 42 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ  

2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 

22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με ενδεικτικό πόσο 

1.909,42€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.157,65 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 43 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 

22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με ενδεικτικό πόσο 

230,50€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 260,47 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 44 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με πόσο 548,40€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 619,69 με φ.π.α.13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 45 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422με ενδεικτικό πόσο 430,81€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 486,82 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 1% 

 Να ορίσει οριστικό  ανάδοχο της ομάδας 46 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με πόσο 1.077,15€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.335,67 με φ.π.α.24%  
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 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 47 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 938,48€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.163,72 με φ.π.α.24% και ποσοστό έκπτωσης 

1% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 48 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με πόσο 1.905,40€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.153,10 με φ.π.α.13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 49 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 1.972,39€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.228,80 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 

1% 

 Να ορίσει οριστικό  ανάδοχο της ομάδας 50 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με πόσο 3.016,90€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.740,96 με φ.π.α.24%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 51 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 1.971,37€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.444,50 με φ.π.α.24% και ποσοστό έκπτωσης 

1% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 52 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με πόσο 1.477,40€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.669,46 με φ.π.α.13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 53 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με ενδεικτικό πόσο 

2.920,22€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.299,85 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 
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 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 54 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με έδρα 

Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με πόσο 8.010,00€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 9.051,30 με φ.π.α.13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 55 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με έδρα 

Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με ενδεικτικό πόσο 

14.400,44€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 16.272,50 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 56 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με 

έδρα Αποστόλου Παύλου 50, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-69007, fax. 22410-

64620 και Α.Φ.Μ. 999244768 με πόσο 2.145,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

2.423,85 με φ.π.α.13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 57 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα 

Αποστόλου Παύλου 50, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-69007, fax. 22410-64620 

και Α.Φ.Μ. 999244768με πόσο 24.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

27.120,00 με φ.π.α.13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 58 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα 

Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και 

Α.Φ.Μ. 033972063 με ενδεικτικό πόσο 5.118,76€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

5.784,20 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 59 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 

125,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 141,25 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 60 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ  ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, 

Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με 

ενδεικτικό πόσο 13.238,94€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 14.960,00 με 

φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 61 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα 

Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και 

Α.Φ.Μ. 033972063με πόσο 6.688,65€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 7.558,17 με 

φ.π.α.13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 62 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα 

Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και 

Α.Φ.Μ. 033972063με ενδεικτικό πόσο 2.521,33€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

2.849,10 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 
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 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 63 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα 

Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και 

Α.Φ.Μ. 033972063 με ενδεικτικό πόσο 901,01€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

1.117,25 με φ.π.α.24% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο της ομάδας 64 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με πόσο 4.805,20€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 5.958,45 με φ.π.α.24%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 65 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 

85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063με 

ενδεικτικό πόσο 9.997,79€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 11.297,50 με 

φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 67 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 

85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με πόσο 

8.625,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 10.695,00 με φ.π.α.24%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 72 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 

85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 

800394902 με ενδεικτικό πόσο 4.159,29€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 4.700,00 

με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο της ομάδας 73 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 

85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 

800394902  με πόσο 912,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.030,56 με 

φ.π.α.13% δίοτι ήταν οικονομικότερη προσφορά 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 20-02-2019 ημέρα Τετάρτη και 

υπογράφεται από την Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

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

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.:2/9746/21-2-2019 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, 

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

 Την απόφαση 67/2018 (6Γ04Ω1Ρ-ΗΔ8) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: 

«Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 

ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό ΙΙΙ  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
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άποψης προσφορά βάσει τιμής  για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του 

Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ» .  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο   της ομάδας 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-

22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με πόσο 406,50€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 459,35 με φ.π.α.13%. 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ,ΚΗΦΗ 

2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 43,23€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 53,60 με φ.π.α.24% και ποσοστό έκπτωσης 1%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 4 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-

22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με πόσο 19,90€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 22,49 με φ.π.α.13% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-

22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 

11,46€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 12,95 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 10% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-

22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422με πόσο 13,40€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 16,62 με φ.π.α.24% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 7 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-

22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 

7,15€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 8,86 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 

1% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 8 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με πόσο 480,60€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 543,08 με φ.π.α.13%. 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 9 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.9983489 με ενδεικτικό πόσο 679,78€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 768,15 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 10 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2018 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου 

Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 
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Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με πόσο 2.670,00€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.017,10 με φ.π.α.13%. 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 11 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2018 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου 

Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965  με ενδεικτικό πόσο 

5.473,45€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 6.185,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 16 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 

85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 

800394902 με ενδεικτικό πόσο 1.039,82€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.175,00 

με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο  της ομάδας 17 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 

85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 

800394902  με πόσο 288,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 325,44 με φ.π.α.13% 

δίοτι ήταν οικονομικότερη προσφορά 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 18 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-

22515, fax. 22440-22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με 

πόσο 78.856,10€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 89.107,39 με φ.π.α.13% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 19 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-

22515, fax. 22440-22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με 

ενδεικτικό πόσο 84.350,26€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 95.315,80 με 

φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 2% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 20 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-

22515, fax. 22440-22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με 

πόσο 28.074,80€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 34.812,75 με φ.π.α.24% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 21 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-

22515, fax. 22440-22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με 
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ενδεικτικό πόσο 1.735,89€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.152,50 με φ.π.α.24% 

και ποσοστό έκπτωσης 1% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 22 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 

Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με ενδεικτικό πόσο 

21.358,06€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 24.134,61 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 23 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 

Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με πόσο 27.012,03€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 30.523,59 με φ.π.α.13%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 24 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου Παύλου 50, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-69007, fax. 

22410-64620 και Α.Φ.Μ. 999244768 με πόσο 13.636,75€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 15.409,53 με φ.π.α.13%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 25 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-

22515, fax. 22440-22288, email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με 

ενδεικτικό πόσο 32.600,30€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 36.838,34 με 

φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 2% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 26 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, 

Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063   με 

ενδεικτικό πόσο 96.006,68€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 108.487,55 με 

φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 27 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγέλου 9, 

Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063  με 

ενδεικτικό πόσο 3.861,20€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 4.363,16 με φ.π.α.13% 

και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 28 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 

85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 

800394902 με ενδεικτικό πόσο 22.532,96€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

25.462,25 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι προσέφερε 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 29 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 
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85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 

800394902 με πόσο 41.606,40€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 57.015,23 με 

φ.π.α.13% διότι ήταν οικονομικότερη προσφορά 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 30 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα 

Αποστόλου Παύλου 50, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-69007, fax. 22410-64620 

και Α.Φ.Μ. 999244768με πόσο 355,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 401,15 με 

φ.π.α.13%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 31 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα 

Αποστόλου Παύλου 50, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-69007, fax. 22410-64620 

και Α.Φ.Μ. 999244768 με πόσο 1.030,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

1.163,90 με φ.π.α.13% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 32 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-

47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 800394902 με 

ενδεικτικό πόσο 291,15€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 329,00 με φ.π.α.13% 

και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 33 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-

47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 800394902 με πόσο 

480,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 542,40 με φ.π.α.13% διότι ήταν 

οικονομικότερη προσφορά 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 34 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-

47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 800394902 με ενδεικτικό πόσο 362,90€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 410,08 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 

3,5% διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 35 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-

47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 800394902 με πόσο 480,00€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 542,40 με φ.π.α.13% δίοτι ήταν οικονομικότερη 

προσφορά 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 36 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΠΗ –ΚΗΦΗ 

2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 200,55€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 226,62 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 2% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 37 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 2019 

την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

mailto:info@aplos.eu
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422  με ενδεικτικό πόσο 1.871,79€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.115,12 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 

2% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 38 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΞΕΝΩΝΑ 2019 

την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου 

Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με ενδεικτικό πόσο 

1.553,10€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.755,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 39 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΞΕΝΩΝΑ 2019 

την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου 

Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με πόσο 1.130,00€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.276,90 με φ.π.α.13%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 40 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 

Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με ενδεικτικό 

πόσο 542,65€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 613,19 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 41 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ -

ΚΗΦΗ την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, 

τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με ενδεικτικό πόσο 

66,37€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 75,00 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 42 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ  

2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 

22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με ενδεικτικό πόσο 

1.909,42€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.157,65 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 43 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 

22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με ενδεικτικό πόσο 

230,50€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 260,47 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 44 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με πόσο 548,40€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 619,69 με φ.π.α.13%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 45 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

mailto:argyross@otenet.gr
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ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422με ενδεικτικό πόσο 430,81€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 486,82 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 1% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 46 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με πόσο 1.077,15€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.335,67 με φ.π.α.24%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 47 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –

ΚΗΦΗ 2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 938,48€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.163,72 με φ.π.α.24% και ποσοστό έκπτωσης 

1% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 48 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με πόσο 1.905,40€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.153,10 με φ.π.α.13%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 49 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 1.972,39€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.228,80 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 

1% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 50 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με πόσο 3.016,90€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.740,96 με φ.π.α.24%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 51 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

2019 την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85102, Τηλ. 22440-22515, fax. 22440-22288, 

email. argyross@otenet.gr και ΑΦΜ. 094196422 με ενδεικτικό πόσο 1.971,37€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.444,50 με φ.π.α.24% και ποσοστό έκπτωσης 

1% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 52 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 
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Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με πόσο 1.477,40€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.669,46 με φ.π.α.13%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 53 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με ενδεικτικό πόσο 

2.920,22€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.299,85 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 54 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου 

Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με πόσο 8.010,00€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 9.051,30 με φ.π.α.13%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 55 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2019 την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου 

Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100 , Τηλ 22410-63940, email. 

Katrisnikolaos1982@gmail.com και ΑΦΜ.998348965 με ενδεικτικό πόσο 

14.400,44€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 16.272,50 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 56 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με 

έδρα Αποστόλου Παύλου 50, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-69007, fax. 22410-

64620 και Α.Φ.Μ. 999244768 με πόσο 2.145,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

2.423,85 με φ.π.α.13%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 57 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2019 την εταιρεία ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα Αποστόλου 

Παύλου 50, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-69007, fax. 22410-64620 και Α.Φ.Μ. 

999244768με πόσο 24.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 27.120,00 με 

φ.π.α.13%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 58 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 

85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με 

ενδεικτικό πόσο 5.118,76€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 5.784,20 με φ.π.α.13% 

και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 59 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό πόσο 125,00€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 141,25 με φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 60 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ  ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, 

Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με 

ενδεικτικό πόσο 13.238,94€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 14.960,00 με 

φ.π.α.13% και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 61 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 

mailto:Katrisnikolaos1982@gmail.com
mailto:Katrisnikolaos1982@gmail.com
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85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063με πόσο 

6.688,65€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 7.558,17 με φ.π.α.13%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 62 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 

85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063με 

ενδεικτικό πόσο 2.521,33€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.849,10 με φ.π.α.13% 

και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 63 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 

85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με 

ενδεικτικό πόσο 901,01€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.117,25 με φ.π.α.24% 

και ποσοστό έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 64 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με πόσο 4.805,20€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 5.958,45 με φ.π.α.24%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 65 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, 

τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063με ενδεικτικό πόσο 

9.997,79€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 11.297,50 με φ.π.α.13% και ποσοστό 

έκπτωσης 3% 

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 67 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2019 την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με Έδρα Χατζηευαγγελου 9, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, 

τηλ. 22410-74900, fax 22410-39150 και Α.Φ.Μ. 033972063 με πόσο 8.625,00€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 10.695,00 με φ.π.α.24%  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 72 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-

47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 800394902 με 

ενδεικτικό πόσο 4.159,29€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 4.700,00 με φ.π.α.13% 

και ποσοστό έκπτωσης 3,5% διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  

 Ορίζει  οριστικό ανάδοχο της ομάδας 73 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 την εταιρεία  ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Έδρα Παστίδα –Ροδου, Τ.Κ. 

85100, τηλ. 22410-47544, fax. 22410-47111 email. info@aplos.eu και Α.Φ.Μ. 

800394902  με πόσο 912,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.030,56 με 

φ.π.α.13% δίοτι ήταν οικονομικότερη προσφορά 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 20-02-2019 ημέρα Τετάρτη και 

υπογράφεται από την Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα.  

 
ΘΕΜΑ 10

ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης        Αρ. 83 / 2019 (ΑΔΑ: 9ΒΤΕΩ1Ρ-ΩΝΒ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/9728/21-2-2019) 

mailto:info@aplos.eu
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Ο  Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών 

έργων και υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/9728/21-2-2019 οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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

μειοδότης είναι η εταιρία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 63,00% 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 63,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 63,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 65,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 63,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 64,00% 

 

και ποσό προσφοράς 38.846,52 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 63,40%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 28.586,76 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 5.145,62 

Σύνολο Ι : 33.732,38 

Απρόβλεπτα 15% : 5.059,86 

Αναθεώρηση : 54,28 

Σύνολο ΙΙ : 38.846,52 

 

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

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του προέδρου της επιτροπής του διαγωνισμού κου Σκουμιού Κων/νου) 

 

 1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (1

ο
 ΣΤΑΔΙΟ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ) 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 76943 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 

Ρόδου, την  26-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού (Ε.Δ.) του Ν.4412/16, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 

323/22-06-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΓΙΩ1Ρ-Κ1Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον με 

Α.Α. συστήματος 76943 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, της με αριθ. Πρωτ. 16/57018/20-09-2018 

(18PROC003715465 2018-09-20) διακήρυξης του Δήμου Ρόδου, για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 

131.600,00€ με Φ.Π.Α. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 



 

 

81  

1. Σκουμιός Κωνσταντίνος,  Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε.– ως πρόεδρος (υπάλληλος 

της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου), 

2. Τέττη Μαρία,  Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε.– ως μέλος (υπάλληλος της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της Π.Ν.Αιγαίου), 

3. Καλλικάντζαρος Ιγνάτιος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. – ως μέλος (υπάλληλος της 

Δ/νσης Πολεοδομικού βΣχεδιασμού του Δήμου Ρόδου). 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με αριθ. Πρωτ. 16/57018/20-09-2018 

(18PROC003715465 2018-09-20) διακήρυξη του Δήμου Ρόδου και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν λόγω 

διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό Α.Α. ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 

76943. Η υπ’ αρ. 16/57016/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΜ7ΝΩ1Ρ-Χ6Υ) περίληψη της διακήρυξης 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  18PROC003715465 2018-09-20. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 

22-10-2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. Η ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 26-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.μ. 

Οι εργασίες της Ε.Δ. για την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών, του ελέγχου των 

δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών, ξεκίνησαν την 26-10-2018 και ώρα 11:00 

π.μ. και ολοκληρώθηκαν την 15-02-2019. Η Ε.Δ. αφού συνδέθηκε στο σύστημα, επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α.Α. 76943 και αφού έλαβε γνώση του καταλόγου των 

συμμετεχόντων, όπως παράχθηκε από το σύστημα, προχώρησε στην αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων 

που κατέθεσαν προσφορές στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

(Βλέπε συνημμένο 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, που παράχθηκε από το σύστημα 

και συνόδευε την μεταβίβαση των προσφορών από την χειρίστρια του διαγωνισμού κα. 

Νικολάκη Μιχαλίτσα στην Ε.Δ.)  

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα ανέρχεται στους 

δώδεκα (12). 
Στη συνέχεια τα μέλη της Ε.Δ. προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική προσφορά». 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή προχώρησε στην εξαγωγή 

εκτύπωσης από το σύστημα του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (Βλέπε συνημμένο 2). 

Ακολούθησε η ανάρτηση από την Ε.Δ. του σχετικού καταλόγου μειοδοσίας στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», προκειμένου να λάβουν γνώση 

οι προσφέροντες. 

Κατόπιν η Ε.Δ. προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

άρθρο 4 της διακήρυξης και συγκεκριμένα: 

1. Έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την πληρότητα όλων των προσφορών και έκανε 

έλεγχο ομαλότητας.  

2. Καταχώρησε όλες τις οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις 

στο παρόν πρακτικό το οποίο και υπογράφεται από όλα τα μέλη. 

3. Έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

4. Έκανε έλεγχο της εγκυρότητας των ψηφιακών υπογραφών. 

5. Έλεγξε εάν οι έντυποι (όχι ηλεκτρονικοί) φάκελοι των συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό κατατέθηκαν στο Πρωτόκολλο της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών εμπρόθεσμα (εντός τριών εργάσιμων ημερών) σύμφωνα με την 

Διακήρυξη.  

Διαπιστώθηκε ότι οι κατατεθειμένοι έντυποι σφραγισμένοι φάκελοι ήταν  πέντε (5) 

έναντι επτά (7) που κατατέθηκαν μέσω του συστήματος του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού.  
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6. Έκανε έλεγχο εγκυρότητας για κάθε μια ξεχωριστά, εγγυητική επιστολή.  

Κατόπιν όλων των παραπάνω και αφού η Ε.Δ. έλαβε υπ’ όψιν της τα ανωτέρω έγγραφα που 

κατατέθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Ο οικονομικός φορέας  «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» κατέθεσε εκπρόθεσμα έντυπα 

με φάκελο την εκδομένη χειρόγραφα εγγυητική επιστολή του στην αναθέτουσα αρχή. Επειδή 

σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.5β της διακήρυξης, η εγγύηση (πρωτότυπη εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής), που δεν έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά, προσκομίζεται υποχρεωτικά εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών, από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, απορρίπτεται από την επιτροπή. 

2. Ο οικονομικός φορέας «Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.» 

δεν ανήρτησε εγγυητική επιστολή στα συνημμένα λόγω προβλήματος του ιστότοπου του 

ΤΣΜΕΔΕ, αντ’ αυτού ανήρτησε σχετική επιστολή. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 

24.2β της διακήρυξης στον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής» επί ποινή 

αποκλεισμού θα πρέπει να εμπεριέχεται η εγγυητική συμμετοχής του άρθρου 15 αυτής, 

απορρίπτεται από την επιτροπή. 

3. Ο οικονομικός φορέας «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε.» δεν κατέθεσε 

έντυπα με φάκελο την εκδομένη χειρόγραφα εγγυητική επιστολή του στην αναθέτουσα αρχή, 

αλλά αφού την ψηφιοποίησε και την υπέγραφε ψηφιακά, την ανήρτησε μόνο στο σύστημα. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.5β της διακήρυξης, η εγγύηση (πρωτότυπη εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής), που δεν έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά, προσκομίζεται υποχρεωτικά εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών, από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, απορρίπτεται από την επιτροπή.  

4. Ο οικονομικός φορέας «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν 

κατέθεσε έντυπα με φάκελο την εκδομένη χειρόγραφα εγγυητική επιστολή του στην 

αναθέτουσα αρχή, αλλά αφού την ψηφιοποίησε, την ανήρτησε μόνο στο σύστημα. Επειδή 

σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.5β της διακήρυξης, η εγγύηση (πρωτότυπη εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής), που δεν έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά, προσκομίζεται υποχρεωτικά εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών, από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, απορρίπτεται από την επιτροπή.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ε.Δ. απορρίπτει τους οικονομικούς φορείς: 

«ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», «Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.», 

«ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε.», «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.» και κρίνει ως αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των λοιπών οικονομικών 

φορέων με την ακόλουθη σειρά μειοδοσίας: 

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα 
Α/Α 

Προσφοράς 
Ποσοστό 

1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 
94609 63,40 % 

2 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.   96608 58,73 % 

3 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.   96457 51,73 % 

4 ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. 96436 45,36 % 

5 VAST – MAKE I.K.E. 

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
96325 34,72 % 

6 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 96597 33,17 % 

7 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.»           93658 31,64 % 

8 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 93882 30,58 % 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016  και το άρθρο 4, παρ. 4.1η της 

Διακήρυξης) η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι   

α. την έγκριση του παρόντος 1
ου

 Πρακτικού Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

(α/α συστήματος 76943) με προσωρινό μειοδότη, τον οικονομικό φορέα που κατέθεσε 
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την οικονομικότερη προσφορά, την εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 63,40% και 

προσφερόμενη τιμή 38.846,52 € χωρίς Φ.Π.Α.  

Το παρόν 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της και υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της 

λειτουργίας «επικοινωνία» του συστήματος προς έγκριση. 

Τέλος, με ευθύνη του Προέδρου του διαγωνισμού, γίνεται η Διαβίβαση του ηλεκτρονικού 

Φακέλου Διαγωνισμού από την Ε.Δ. στην  χειρίστρια  του διαγωνισμού κα. Νικολάκη 

Μιχαλίτσα». 

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

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.:16/9728/21-5-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών, 

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

 Την απόφαση 67/2018 (6Γ04Ω1Ρ-ΗΔ8) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού «Επισκευή συντήρηση σχολικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πόλεως Ρόδου». 

 Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη, τον οικονομικό φορέα που κατέθεσε την 

οικονομικότερη προσφορά, την εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 63,40% και 

προσφερόμενη τιμή 38.846,52 € χωρίς Φ.Π.Α 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης              Αρ. 84 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΓΒΤΩ1Ρ-ΦΣΤ) 

Παραίτηση από αγωγή και καταγγελία μίσθωσης, κατάργηση δίκης και διαγραφή 

χρέους με την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ  με αριθμ.πρωτ. 2/ 9803/21-02-2019) 

 

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την Εισήγηση της 

Νομικής υπηρεσίας του  Δήμου Ρόδου με αριθμό πρωτ. 2/9803/21-02-2019, η οποία έχει ως 

εξής:    

 

«ΘΕΜΑ:  Παραίτηση από αγωγή και καταγγελία μίσθωσης, κατάργηση δίκης, διαγραφή 

χρέους. 

 Με το από 21-02-2019 έγγραφο η Τράπεζα EUROBANK Ergasias A.E. ανέλαβε 

την υποχρέωση να εξοφλήσει πλήρως μετά προσαυξήσεων τις οφειλές μισθωμάτων της 

εταιρείας «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» από τη μίσθωμα του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου, για τις 

οποίες οφειλές ύψους 1.748.368,34 ευρώ, ασκήθηκε εναντίον  της η από 22-01-2019 

(αρ.καταθ. 61/25-01-2019) αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, μετά καταγγελίας της 

μίσθωσης. 

 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 547 Α.Κ. εφόσον σε προθεσμία ένα 

μήνα από της καταγγελίας, ο μισθωτής καταβάλλει το μίσθωμα η καταγγελία μένει χωρίς 

αποτέλεσμα, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 406 παρ. 1 Α.Κ., όπως και η πληρώτρια 
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τράπεζα επισημαίνει στο παραπάνω έγγραφό της, αποσβένονται και οι ποινικές ρήτρες που 

έχουν τεθεί για την περίπτωση μη κανονικής πληρωμής των μισθωμάτων (Α.Π. 1438/1997, 

Εφ. Πειραιά 251/2014, Εφ. Αθηνών 162/2012, Εφ. Λάρισας 82/2009, Εφ. Αθηνών 9469/2001) 

γνωμοδοτούμε και εισηγούμαστε όπως με τον όρο ολοσχερούς εξοφλήσεως μισθωμάτων  και 

προσαυξήσεων μέχρι της 22-02-2019 σύμφωνα με όσα η πληρώτρια τράπεζα δήλωσε,  να 

υπάρξει κατάργηση δίκης με εντολή προς τη Νομική Υπηρεσία παραίτησης από την 

ασκηθείσα αγωγή και ανάκληση της καταγγελίας της μίσθωσης και ταυτόχρονη διαγραφή των 

βεβαιωθέντων μισθωμάτων, προσαυξήσεων και ποινικής ρήτρας. Τέλος λόγω αρμοδιότητας 

με σχετική απόφαση σας το θέμα πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη 

σχετικής οριστικής απόφασης (άρθρα 72.1 ιδ Ν 3852/2010 και 174.2 Ν. 3463/2006).» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) 
 

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

σχετικά. 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 την υπ΄ αριθ. 2/9803/21-02-2019 εισήγηση του νομικού συμβούλου τους 

Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, 

 Την υπ’ αριθμ. 67/2019 (Α.Δ.Α: 6Γ04Ω1Ρ-ΗΔ8) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου και 

παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω  αρμοδιότητας για λήψη 

σχετικής οριστικής απόφασης (άρθρα 72.1 ιδ Ν 3852/2010 και 174.2 Ν. 3463/2006). 

 

 

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 

 

 

Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

 

Σταυρής Μιχαήλ 

 

 

Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

Χατζηλαζάρου Μαρία 


