
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), 46359,46301, Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

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

 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 24 / 16-07-2019 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 16  Ιουλίου   2019 

και ώρα  11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

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

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

διατάξεις 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. 2/37467/12-7-2019, 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. Παρασκευά Δημήτριο, 4. 

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5.Παλαιολόγου Μιχαήλ, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ (δικ/νος), 2. Σταυρή Μιχαήλ (δικ/νος),  3.Καραγιάννη 

Μαρία (δικ/νη), 4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 6. Δράκο 

Στέφανο (δικ/νος),  

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

Τριανταφυλλιάς και των υπαλλήλων του γραφείου της οικονομικής επιτροπής κ. Καρτάνου 

Παρασκευής και κ. Παπαγεωργίου Μαρίας,      

 

 

ΘΕΜΑ                                                                           Αρ.Αποφ. 271 / 2019 (6Ω8ΨΩ1Ρ-Ξ38) 

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής 

επιτροπής 

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

μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη  ενός (1) κατεπείγοντος θέματος 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 συζητηθεί μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην 

ημερήσια διάταξη και να ληφθεί η σχετική απόφαση:  

1. Απαλλαγή υπολόγου λόγω μη έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής και νέος 

ορισμός  υπολόγου (Κωνσταντίνος Βασιλώττος)  για  τη διαχείριση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.609,66 Ευρώ για τοποθέτηση νέων πυλώνων και 

παροχών.  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/37811/15-7-2019) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του 

ανωτέρω θέματος,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την ένταξη του  παρακάτω ενός (1) κατεπείγοντος θέματος στην 24η  τακτική συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, ως θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίo θα συζητηθεί μετά από την 

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

για αυτό η σχετική απόφαση, ως εξής:  

1. Απαλλαγή υπολόγου λόγω μη έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής και νέος ορισμός  

υπολόγου (Κωνσταντίνος Βασιλώττος) για τη διαχείριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 4.609,66 Ευρώ για τοποθέτηση νέων πυλώνων και παροχών.  

 

 

          

ΘΕΜΑ 1
ο
                                                         Aπόφ. Αρ. 272 / 2019 (ΑΔΑ: 63ΜΑΩ1Ρ-4ΟΝ) 

Σύνταξη  έκθεσης εσόδων-εξόδων  Β΄ τριμήνου του έτους 2019, για τον έλεγχο  εκτέλεση του 

προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/37428/12-07-2019) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/37428/12-7-2019 εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:   

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2019, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η 

οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών Π.Ο.Υ.  

υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου 

τριμήνου. 

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας  και επισυνάπτεται σε αυτή  

 η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών,  

 καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.  

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι 

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 

σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται 

εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που 

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα 



Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου.  

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και 

κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών». Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 

καθορίζονται  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.  

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία δια μέσω του Προϊσταμένου των Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αφού έλαβε  υπόψη της, 

 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 

 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’ «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

 την αριθ. 1361/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ.  απόφαση 77358/21-12-2018 

(ΑΔΑ: ΩΞΠ9ΟΡ1Ι-Β35), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 

στοιχεία του δήμου μας για το  Β’ τρίμηνο έτους 2019. 

 Διαβιβάζει στην οικονομική επιτροπή τους κάτωθι πίνακες και παρακαλεί για την έγκριση της 

έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β’ τριμήνου του Δήμου Ρόδου,  όπως αυτή αναλύεται σ΄ 

αυτούς: 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου του έτους 2019. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 2019. 

Πίνακας3: Στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου του έτους 2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019 

% 
 

% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 
 

Προϋπ/σμός 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

3/2 3/1 2/1 3 2 1 

0 Τακτικά Έσοδα  49.390.573,37  21.997.991,45  21.788.393,02  44,54  44,11  99,05 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  842.000,00  665.845,17  464.355,61  79,08  55,15  69,74 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  310.000,00  14.656,43  14.656,43  4,73  4,73  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  18.492.000,00  9.434.691,53  9.430.301,87  51,02  51,00  99,95 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  7.491.500,00  2.029.557,52  2.029.207,77  27,09  27,09  99,98 

05 Φόροι και εισφορές  425.200,00  97.624,17  94.254,71  22,96  22,17  96,55 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  21.347.373,37  9.611.948,91  9.611.948,91  45,03  45,03  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  482.500,00  143.667,72  143.667,72  29,78  29,78  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  25.166.787,78  6.805.230,37  6.485.654,48  27,04  25,77  95,30 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  775.129,82  492.977,51  492.977,51  63,60  63,60  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  20.540.657,96  3.402.515,73  3.402.515,73  16,56  16,56  100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.421.500,00  952.719,94  935.700,79  67,02  65,82  98,21 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  2.424.500,00  1.957.017,19  1.654.460,45  80,72  68,24  84,54 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.305.800,00  2.455.258,57  565.601,38  188,03  43,31  23,04 

21 Τακτικά έσοδα  1.040.800,00  1.855.020,04  433.598,14  178,23  41,66  23,37 

22 Έκτακτα έσοδα  265.000,00  600.238,53  132.003,24  226,51  49,81  21,99 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  65.167.704,39  62.798.087,96  2.731.780,72  96,36  4,19  4,35 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  65.167.704,39  62.798.087,96  2.731.780,72  96,36  4,19  4,35 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  14.805.400,00  6.654.604,16  6.654.604,16  44,95  44,95  100,00 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  13.111.800,00  5.858.350,75  5.858.350,75  44,68  44,68  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  97.000,00  15.408,95  15.408,95  15,89  15,89  100,00 

43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)  1.596.600,00  780.844,46  780.844,46  48,91  48,91  100,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  44.651.484,81  44.651.484,81  44.651.484,81  100,00  100,00  100,00 

 145.362.657,32  82.877.518,57  200.487.750,35 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019 

% % % % Πληρωθέντα Ενταλθέντα Τιμολ/ντα Δεσμευθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  76.564.980,93  64.620.072,80  26.415.109,81  26.160.520,83  25.152.161,81  84,40  34,50  32,85  95,22 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  29.332.524,79  26.654.186,36  13.026.102,12  13.017.871,74  12.368.254,86  90,87  44,41  42,17  94,95 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  2.430.796,05  1.720.533,37  417.865,52  402.980,94  389.563,69  70,78  17,19  16,03  93,23 

62 Παροχές τρίτων  22.485.944,01  20.304.560,67  6.538.315,63  6.427.378,40  6.342.112,88  90,30  29,08  28,20  97,00 

63 Φόροι - τέλη  1.200.961,98  121.001,98  16.416,96  5.273,46  5.273,46  10,08  1,37  0,44  32,12 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  3.297.807,40  1.781.568,66  204.466,41  195.413,53  186.892,26  54,02  6,20  5,67  91,40 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.450.500,00  4.447.500,00  1.911.247,06  1.911.247,06  1.911.193,06  99,93  42,94  42,94  100,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  4.671.455,37  3.963.434,70  681.290,85  580.950,44  574.581,80  84,84  14,58  12,30  84,34 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  8.249.991,33  5.457.287,06  3.537.741,92  3.537.741,92  3.306.737,46  66,15  42,88  40,08  93,47 

68 Λοιπά Έξοδα  445.000,00  170.000,00  81.663,34  81.663,34  67.552,34  38,20  18,35  15,18  82,72 

7 Επενδύσεις  42.006.136,54  32.898.553,60  3.066.622,16  2.926.890,79  2.657.943,51  78,32  7,30  6,33  86,67 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  4.138.302,24  2.806.961,07  57.306,23  30.689,63  30.689,63  67,83  1,38  0,74  53,55 

73 Έργα  35.720.611,19  29.275.133,73  2.859.802,27  2.773.786,99  2.552.588,39  81,96  8,01  7,15  89,26 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  1.963.636,38  685.986,80  79.513,66  52.414,17  4.665,49  34,93  4,05  0,24  5,87 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  183.586,73  130.472,00  70.000,00  70.000,00  70.000,00  71,07  38,13  38,13  100,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  81.852.586,38  16.229.437,09  12.090.754,91  7.968.918,45  7.150.740,08  19,83  14,77  8,74  59,14 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  6.562.480,12  3.014.637,09  6.341.236,08  2.219.399,62  1.504.669,66  45,94  96,63  22,93  23,73 

82 Αποδόσεις  13.343.800,00  13.214.800,00  5.749.518,83  5.749.518,83  5.646.070,42  99,03  43,09  42,31  98,20 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  61.946.306,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  64.046,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 34.960.845,40  37.056.330,07  41.572.486,88  113.748.063,49  200.487.750,35 Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 
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(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

Μεταβολή 

% 

Β' Τρίμηνο 

2019 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  0,00  888.410,83  888.410,83  0,00 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  0,00  888.410,83  888.410,83  0,00 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00  0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  0,00  0,00  0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  0,00  1.814.090,66  1.891.727,59  4,28 

1. Ταμείο (38.00)  0,00  0,00  1.476,23 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  0,00  1.813.662,47  1.889.823,17  4,20 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  0,00 -4.072.927,63 -4.151.342,74  1,93 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  0,00 -4.072.927,63 -4.151.342,74  1,93 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  0,00  83.687,19  83.687,19  0,00 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  0,00  83.687,19  83.687,19  0,00 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00  0,00 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  0,00 -1.011.045,40 -1.009.539,83 -0,15 

1. Προμηθευτές (50)  0,00 -3.189,28 -1.713,05 -46,29 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  0,00  43,18  72,52  67,95 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  0,00  0,00  0,00 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  0,00 -1.007.899,30 -1.007.899,30  0,00 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  0,00 -1.275.438,59 -1.278.409,06  0,23 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  0,00 -1.275.438,59 -1.278.409,06  0,23 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

 Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 

 Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’ «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

 Την αριθ. 1361/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ.  απόφαση 77358/21-12-

2018 (ΑΔΑ: ΩΞΠ9ΟΡ1Ι-Β35), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία 

και στοιχεία του δήμου μας για το  Β’ τρίμηνο έτους 2019. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει το σχέδιο της έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Β΄ τριμήνου, για τον έλεγχο 

υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και συντάσσει το τελικό κείμενο αυτής, 

όπως παρατίθεται κατωτέρω, 

 

Β. Παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την συνταχθείσα έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β΄ 

τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 χωρίς πρόταση 

αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού, η οποία, επιπροσθέτως, αναρτάται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου.  

Η, εν λόγω, έκθεση υπογράφεται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που παρίσταντο 

στην συνεδρίαση που εξέτασε το ανωτέρω θέμα και αποτελεί  συνοδευτικό και αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019 

% 
 

% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 
 

Προϋπ/σμός 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

3/2 3/1 2/1 3 2 1 

0 Τακτικά Έσοδα  49.390.573,37  21.997.991,45  21.788.393,02  44,54  44,11  99,05 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  842.000,00  665.845,17  464.355,61  79,08  55,15  69,74 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  310.000,00  14.656,43  14.656,43  4,73  4,73  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  18.492.000,00  9.434.691,53  9.430.301,87  51,02  51,00  99,95 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  7.491.500,00  2.029.557,52  2.029.207,77  27,09  27,09  99,98 

05 Φόροι και εισφορές  425.200,00  97.624,17  94.254,71  22,96  22,17  96,55 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  21.347.373,37  9.611.948,91  9.611.948,91  45,03  45,03  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  482.500,00  143.667,72  143.667,72  29,78  29,78  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  25.166.787,78  6.805.230,37  6.485.654,48  27,04  25,77  95,30 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  775.129,82  492.977,51  492.977,51  63,60  63,60  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  20.540.657,96  3.402.515,73  3.402.515,73  16,56  16,56  100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.421.500,00  952.719,94  935.700,79  67,02  65,82  98,21 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  2.424.500,00  1.957.017,19  1.654.460,45  80,72  68,24  84,54 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.305.800,00  2.455.258,57  565.601,38  188,03  43,31  23,04 

21 Τακτικά έσοδα  1.040.800,00  1.855.020,04  433.598,14  178,23  41,66  23,37 

22 Έκτακτα έσοδα  265.000,00  600.238,53  132.003,24  226,51  49,81  21,99 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  65.167.704,39  62.798.087,96  2.731.780,72  96,36  4,19  4,35 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  65.167.704,39  62.798.087,96  2.731.780,72  96,36  4,19  4,35 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  14.805.400,00  6.654.604,16  6.654.604,16  44,95  44,95  100,00 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  13.111.800,00  5.858.350,75  5.858.350,75  44,68  44,68  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  97.000,00  15.408,95  15.408,95  15,89  15,89  100,00 

43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)  1.596.600,00  780.844,46  780.844,46  48,91  48,91  100,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  44.651.484,81  44.651.484,81  44.651.484,81  100,00  100,00  100,00 

 145.362.657,32  82.877.518,57  200.487.750,35 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 



9 
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019 

% % % % Πληρωθέντα Ενταλθέντα Τιμολ/ντα Δεσμευθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  76.564.980,93  64.620.072,80  26.415.109,81  26.160.520,83  25.152.161,81  84,40  34,50  32,85  95,22 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  29.332.524,79  26.654.186,36  13.026.102,12  13.017.871,74  12.368.254,86  90,87  44,41  42,17  94,95 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  2.430.796,05  1.720.533,37  417.865,52  402.980,94  389.563,69  70,78  17,19  16,03  93,23 

62 Παροχές τρίτων  22.485.944,01  20.304.560,67  6.538.315,63  6.427.378,40  6.342.112,88  90,30  29,08  28,20  97,00 

63 Φόροι - τέλη  1.200.961,98  121.001,98  16.416,96  5.273,46  5.273,46  10,08  1,37  0,44  32,12 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  3.297.807,40  1.781.568,66  204.466,41  195.413,53  186.892,26  54,02  6,20  5,67  91,40 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.450.500,00  4.447.500,00  1.911.247,06  1.911.247,06  1.911.193,06  99,93  42,94  42,94  100,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  4.671.455,37  3.963.434,70  681.290,85  580.950,44  574.581,80  84,84  14,58  12,30  84,34 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  8.249.991,33  5.457.287,06  3.537.741,92  3.537.741,92  3.306.737,46  66,15  42,88  40,08  93,47 

68 Λοιπά Έξοδα  445.000,00  170.000,00  81.663,34  81.663,34  67.552,34  38,20  18,35  15,18  82,72 

7 Επενδύσεις  42.006.136,54  32.898.553,60  3.066.622,16  2.926.890,79  2.657.943,51  78,32  7,30  6,33  86,67 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  4.138.302,24  2.806.961,07  57.306,23  30.689,63  30.689,63  67,83  1,38  0,74  53,55 

73 Έργα  35.720.611,19  29.275.133,73  2.859.802,27  2.773.786,99  2.552.588,39  81,96  8,01  7,15  89,26 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  1.963.636,38  685.986,80  79.513,66  52.414,17  4.665,49  34,93  4,05  0,24  5,87 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  183.586,73  130.472,00  70.000,00  70.000,00  70.000,00  71,07  38,13  38,13  100,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  81.852.586,38  16.229.437,09  12.090.754,91  7.968.918,45  7.150.740,08  19,83  14,77  8,74  59,14 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  6.562.480,12  3.014.637,09  6.341.236,08  2.219.399,62  1.504.669,66  45,94  96,63  22,93  23,73 

82 Αποδόσεις  13.343.800,00  13.214.800,00  5.749.518,83  5.749.518,83  5.646.070,42  99,03  43,09  42,31  98,20 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  61.946.306,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  64.046,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 34.960.845,40  37.056.330,07  41.572.486,88  113.748.063,49  200.487.750,35 Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

Μεταβολή 

% 

Β' Τρίμηνο 

2019 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  0,00  888.410,83  888.410,83  0,00 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  0,00  888.410,83  888.410,83  0,00 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00  0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  0,00  0,00  0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  0,00  1.814.090,66  1.891.727,59  4,28 

1. Ταμείο (38.00)  0,00  0,00  1.476,23 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  0,00  1.813.662,47  1.889.823,17  4,20 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  0,00 -4.072.927,63 -4.151.342,74  1,93 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  0,00 -4.072.927,63 -4.151.342,74  1,93 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  0,00  83.687,19  83.687,19  0,00 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  0,00  83.687,19  83.687,19  0,00 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00  0,00 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  0,00 -1.011.045,40 -1.009.539,83 -0,15 

1. Προμηθευτές (50)  0,00 -3.189,28 -1.713,05 -46,29 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  0,00  43,18  72,52  67,95 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  0,00  0,00  0,00 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  0,00 -1.007.899,30 -1.007.899,30  0,00 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  0,00 -1.275.438,59 -1.278.409,06  0,23 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  0,00 -1.275.438,59 -1.278.409,06  0,23 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 
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ΘΕΜΑ 2
ο
                                                         Aπόφ. Αρ. 273 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΣΚΚΩ1Ρ-ΗΧΘ) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του 

δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. 

Ρόδου»   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  με αριθμ.πρωτ.2/36516/10-07-2019) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/36516/10-7-2019 εισήγηση 

του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:   

Θέμα : Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη 

για τη υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Ρόδου».  

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της 

επιτροπής για τη υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Ρόδου». 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών οριστικού μειοδότη για την υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στη 

Δ.Ε. Ρόδου». 

Στη Ρόδο στις 08 Ιουλίου 2019 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 165/2019 Απόφαση της ΟΕ και 

που απαρτίζεται από τους:  

1. Γεραβέλη Σπυρίδων  

2. Αφαντενό Νικόλαο 

3. Ηλιοπούλου Παναγιώτα  

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του μειοδότη 

του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 73710 του 

ΕΣΗΔΗΣ για την υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 

€166.172,40 με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 177/2019 

της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1897/2019 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε 

για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στις 07/05/2019 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/23008/07-05-2019. Είχε προηγηθεί 

έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού. Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 232/2019 απόφαση της Ο.Ε. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν 

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

Σημειώνεται δε ότι ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία : Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

υπέβαλε και εντύπως προσκομίζοντας φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης με αριθμό 

πρωτοκόλλου εισερχομένου : 2/34572/02/07/2019 τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (πρωτότυπα) που 

ορίζονται από την διακήρυξη μετά από πρόσκληση μας στις 21/06/2019 με αριθμό πρωτ.:2/32527 

(κοινοποιήθηκε στις 24/06/2019), όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η 

δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Ένορκη βεβαίωση περί μη αθέτησης της εργατικής νομοθεσίας. 

 Προς απόδειξη  της   Τεχνικής ικανότητας προσκόμισε συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης με το Δήμο Ρόδου, Δήμο Παύλου Μελά, Δήμο Ορεστιάδας, Δήμο Καβάλας, Δήμο 

Παγγαίου. 

 Ισολογισμούς των ετών                                                                                                                                                                                                                           

2016-2017-2018. 

 Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

 Πιστοποιητικά ISO 14001:2015,18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008, ISO 9001:2015 

 Πιστοποιητικό ασφαλούς εργασίας σε ύψος 

 Πινάκιο προσωπικού και πτυχίο επιβλέποντος δασολόγου 

 Άδειες κυκλοφορίας καλαθοφόρου οχήματος, φορτηγού γερανοφόρου, φορτηγού 

ανατρεπόμενου 

 Κλαδοτεμαχιστή συνοδευόμενο με πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης ταξινόμησης 

οχήματος 

 Βεβαιώσεις κατοχής αλυσοπρίονων και εργαλείων 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται και 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Ρόδου», στην 

εταιρεία  Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με τιμή άνευ ΦΠΑ 131.327,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 

162.845,48€. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του προέδρου και 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.: 2/36516/10-7-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/10 και 77 του 4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 177/2019 (Α.Δ.Α: 61Η1Ω1Ρ-ΥΩΦ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της παραπάνω υπηρεσίας, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 232/2019 (Α.Δ.Α: ΩΗΧΕΩ1Ρ-Α5Φ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκε το πρακτικό ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου, ανοικτού  διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», 

Β)  Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο την  εταιρεία  με την επωνυμία «Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

με τιμή άνευ ΦΠΑ 131.327,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 162.845,48€. 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
                                                             Aπόφ. Αρ. 274 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΡΥΡΩ1Ρ-ΝΦΗ) 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του στο Γ’ τμήμα του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 19-9-2019 στην εκδίκαση εφέσεων των Δήμου Ρόδου κατά 

αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου   

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/36093/09-07-2019) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/36093/9-7-2019 εισήγηση 

της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:   

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

             Με την  υπ’αρ. ΠΠΡ27/2019  πράξη της  Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης 

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κ. Μαρίας Κόκοτα, Προέδρου Εφετών Δ.Δ., ορίσθηκε να 

εκδικασθούν αντί στη μεταβατική έδρα στη Ρόδο, απευθείας στην έδρα και στο Γ΄ Τμήμα του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 19-09-2019 οι παρακάτω  εφέσεις του Δήμου Ρόδου κατά 

αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου που δικαίωσαν τις προσφεύγουσες εταιρείες ως 

προς την υποχρέωση του Δήμου Ρόδου σε επιστροφή καταβληθέντων ποσών ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ., με την 

επισήμανση ωστόσο ότι οι αποφάσεις εκδόθηκαν σε πρώτο βαθμό με εκδίκαση σε χρόνο πριν την 

θέσπιση της διάταξης της παρ. 9 της Υποπ. Δ12 του άρθρου 2 του Ν. 4334/2015 σύμφωνα με την 

οποία καταβληθέντα ποσά του άρθρου 60 του Ν. 2214/1994 (ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.) δεν αναζητούνται  

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά,  Γ΄ Τμήμα. Δικάσιμος 19-09-2019: 

1) Πινάκιο 2ː  Aρ.Κλήσης 2059/06-06-2019, ΑΒΕΜ. ΕΦ 39/28-09-2015. 

Από 28-09-2015 έφεση Δήμου Ρόδου κατά «ΑΕ. ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ-ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΚΑΤ/ΚΗ Α.Ε» 

και κατά της υπ’αρ 141/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

2) Πινάκιο 3ː Aρ. Κλήσης 2062/06-06-2019, ΑΒΕΜ. ΕΦ 40/28-09-2015. 

Από 28-09-2015 έφεση Δήμου Ρόδου κατά «ΑΕ. ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ-ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΚΑΤ/ΚΗ Α.Ε» 

και κατά της υπ’αρ 142/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

3) Πινάκιο 4ː Aρ. Κλήσης 2065/06-06-2019, ΑΒΕΜ. ΕΦ 42/28-09-2015. 

Από 28-09-2015 έφεση Δήμου Ρόδου κατά «ΑΕ. ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ-ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΚΑΤ/ΚΗ Α.Ε» 

και κατά της υπ’αρ 144/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

4) Πινάκιο 5ː Aρ. Κλήσης 2068/06-06-2019, ΑΒΕΜ. ΕΦ 27/17-06-2015  

Από 28-09-2015 έφεση Δήμου Ρόδου κατά «ΑΕ. ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ-ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΚΑΤ/ΚΗ Α.Ε» 

και κατά της υπ’αρ 586/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

5) Πινάκιο 6ː Aρ. Κλήσης 2079/06-06-2019, ΑΒΕΜ. ΕΦ 28/17-06-2015  

Από 17-06-2015 έφεση Δήμου Ρόδου κατά «ΑΕ. ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ-ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΚΑΤ/ΚΗ Α.Ε» 

και κατά της υπ’αρ 587/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

6) Πινάκιο 7ː Aρ. Κλήσης 2082/06-06-2019, ΑΒΕΜ. ΕΦ 29/17-06-2015  

Από 17-06-2015 έφεση Δήμου Ρόδου κατά «ΑΕ. ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ-ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΚΑΤ/ΚΗ Α.Ε» 

και κατά της υπ’αρ 588/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

7) Πινάκιο 8ː Aρ. Κλήσης 2084/06-06-2019, ΑΒΕΜ. ΕΦ 26/17-06-2015  

Από 17-06-2015 έφεση Δήμου Ρόδου κατά «ΑΕ. ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ-ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΚΑΤ/ΚΗ Α.Ε» 

και κατά της υπ’αρ 585/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

8) Πινάκιο 15ː Aρ. Κλήσης 2112/10-06-2019, ΑΒΕΜ. ΕΦ 54/04-12-2014  

Από 04-12-2014 έφεση Δήμου Ρόδου κατά «ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε» και κατά της υπ’αρ 160/2014 

αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

9) Πινάκιο 16ː Aρ. Κλήσης 2115/10-06-2019, ΑΒΕΜ. ΕΦ 41/28-09-2015  

Από 28-09-2015 έφεση Δήμου Ρόδου κατά «ΑΕ. ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ-ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΚΑΤ/ΚΗ Α.Ε» 

και κατά της υπ’αρ 143/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

 Ύστερα από τα παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

εισηγούμαστε  να ορισθεί ο υπογράφων έμμισθος νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου Θεόδωρος 

Παπαγεωργίου του Μιχαήλ, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Ρόδου, με αναπληρωτή τον  

επίσης έμμισθο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου Δημήτριο Σαλαμαστράκη του Σπυρίδωνα,  

προκειμένου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 19-09-2019 ή σε άλλη μετ’ αναβολή 

δικάσιμο, να υποστηρίξει να γίνουν δεκτές οι ως άνω εφέσεις του Δήμου Ρόδου,  να καταθέσει 

έγγραφα, απόψεις και  υπομνήματα, να απορριφθούν  οι εισαγωγικές των δικών προσφυγές   και να 
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καταργηθούν οι δίκες, καθώς επίσης να εγκριθεί η μετακίνηση και η διάθεση πίστωσης 300,00 ευρώ 

για τη μετάβαση  στην Αττική  στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2019 προκειμένου να παραστεί στις 

παραπάνω δίκες. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 

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

 

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την εισήγηση με αρ.πρωτ.:2/36093/9-7-2019 της νομικής υπηρεσίας,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εξουσιοδοτείται και ορίζεται ο έμμισθος νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κος Παπαγεωργίου 

Θεόδωρος του Μιχαήλ, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Ρόδου με αναπληρωτή τον  επίσης 

έμμισθο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου Δημήτριο Σαλαμαστράκη του Σπυρίδωνα,  προκειμένου 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 19-09-2019 ή σε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο, να 

υποστηρίξει να γίνουν δεκτές οι ως άνω εφέσεις του Δήμου Ρόδου,  να καταθέσει έγγραφα, απόψεις 

και  υπομνήματα, να απορριφθούν  οι εισαγωγικές των δικών προσφυγές και να καταργηθούν οι δίκες. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
                                                         Aπόφ. Αρ. 275 / 2019 (ΑΔΑ: 68ΡΤΩ1Ρ-ΧΩΕ) 

 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: 

«Κατασκευή νέου βοηθητικού γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. Πεταλούδων»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36008/09-07-2019) 

 

Ο    Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής της εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/36008/9-7-2019 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ   : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ » προϋπολογισμού  266.251,00 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 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 9/7/2019. Τα ονόματα των υπαλλήλων  , με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη) είναι: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Π.Ε. 
ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΔΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΙΚΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 

 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/
http://mimed.ggde.gr/
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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:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  » 

προϋπολογισμού  266.251,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη:   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΟΣ   ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Π.Ε. 
 ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΔΗ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΙΚΑΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ   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 Δ/ντή Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/36008/9-7-

2019,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης και συγκροτεί την επιτροπή του διαγωνισμού για το 

έργο:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ » προϋπολογισμού  266.251,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής:    

  
Τακτικά μέλη:  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΟΣ   ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Π.Ε. 
ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΔΗ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη:  

 

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΙΚΑΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 
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ΘΕΜΑ 5
ο
                                                               Aπόφ. Αρ. 276 / 2019 (ΑΔΑ: 7ΖΡΒΩ1Ρ-ΑΒ3) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 2019». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36714/10-7-2019) 

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

Υποδομών για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 2019»,  με 

αρ. πρωτ. 16/36714/10.07.2019, δια μέσω της οποίας διαβιβάζονται τα πρακτικά Παραλαβής 

Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος 

Οικονομικών Προσφορών, ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Ρόδου 2019. 

1. Με την αρ. αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.964,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Ρόδου έγινε στις 05-07-2019 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και 

ώρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία η μοναδική προσφορά τη εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως). 

3. Στις 10-07-2019 Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και 

Αξιολόγησης αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές 

προδιαγραφές με αυτές της διακήρυξης της παραπάνω εταιρείας , αποφάσισε να γίνει δεκτή και 

συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση  της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού ως εξής  

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α.  

και συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  
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γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Ρόδου 2019 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 

ΔΕ ΡΟΔΟΥ την εταιρεία ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€ 

με το Φ.Π.Α. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 05-07-2019, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242\2019 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2019 της 

Δημοτικής Ενότητας Ρόδου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Εμμανουήλ Γεωργιάδης (αναπληρωματικό μέλος)           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκε στην 

Υπηρεσία η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

(αυτοπροσώπως) 

 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-2019, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Αξιολογήθηκε η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία 

κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του προϋπολογισμού και η Επιτροπή Διαγωνισμού 

αποφάσισε να γίνει δεκτή. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-

2019, ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους 

των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. συνέκρινε αυτή με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που 

ορίζονται στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνει δεκτή για την 

συνέχιση του διαγωνισμού.       

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα σήμερα 10-

07-2019, ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει την 

οικονομική προφορά για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά την αξιολόγηση της μοναδικής κατατεθείσας οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οι επιμέρους προσφορές και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού είναι οι παρακάτω: 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Ρόδου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€  με το Φ.Π.Α. 

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

 

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 16/36714/10.07.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

και των συνημμένων πρακτικών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 του Ν.3852/10 και 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 242/2019  (Α.Δ.Α.: 6254Ω1Ρ-ΤΕΡ), σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ρόδου 2019», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για όλες τις ομάδες 

στην μειοδότρια εταιρεία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αντί του ποσού 71.179,75€ 

με Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
                                                               Aπόφ. Αρ. 277 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΜΖΓΩ1Ρ-6Λ5) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 2019». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36715/10-7-2019) 

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

Υποδομών για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 2019»,  

με αρ. πρωτ. 16/36715/10.07.2019, δια μέσω της οποίας διαβιβάζονται τα πρακτικά Παραλαβής 

Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος 

Οικονομικών Προσφορών, ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Ιαλυσού 2019. 

1. Με την αρ. αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.964,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Ιαλυσού έγινε στις 05-07-2019 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και 

ώρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία η μοναδική προσφορά τη εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως). 

3. Στις 10-07-2019 Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και 

Αξιολόγησης αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές 

προδιαγραφές με αυτές της διακήρυξης της παραπάνω εταιρείας , αποφάσισε να γίνει δεκτή και 

συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση  της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού ως εξής  

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 
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-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α.  

και συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Ιαλυσού 2019 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ  

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 

ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ την εταιρεία ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 

71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 05-07-2019, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242\2019 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2019 της 

Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Εμμανουήλ Γεωργιάδης (αναπληρωματικό μέλος)           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία η 

μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως). 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-2019, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

  Αξιολογήθηκε η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η 

οποία κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του προϋπολογισμού και η Επιτροπή Διαγωνισμού 

αποφάσισε να γίνει δεκτή. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-2019, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. συνέκρινε αυτή με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνει δεκτή για την συνέχιση του 

διαγωνισμού.       

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-2019, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει την οικονομική προφορά 

για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2019 της 

Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά την αξιολόγηση της μοναδικής κατατεθείσας οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οι επιμέρους προσφορές και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού είναι οι παρακάτω: 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α. 
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η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€  με το Φ.Π.Α. 

 (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.: 16/36715/10.07.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

και των συνημμένων πρακτικών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 του Ν.3852/10 και 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 242/2019  (Α.Δ.Α.: 6254Ω1Ρ-ΤΕΡ), σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ιαλυσού 2019», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για όλες τις ομάδες 

στην μειοδότρια εταιρεία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αντί του ποσού 71.179,75€ 

με Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
                                                         Aπόφ. Αρ. 278 / 2019 (ΑΔΑ: 7ΖΜΗΩ1Ρ-6ΛΟ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 2019». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36717/10-7-2019) 

 

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

Υποδομών για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  

2019»,  με αρ. πρωτ. 16/36717/10.07.2019, δια μέσω της οποίας διαβιβάζονται τα πρακτικά 

Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, 

Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών, ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Πεταλούδων 2019. 

1. Με την αρ. αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.964,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
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2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Πεταλούδων έγινε στις 05-07-2019 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα 

και ώρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία η μοναδική προσφορά τη εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως). 

3. Στις 10-07-2019 Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και 

Αξιολόγησης αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές 

προδιαγραφές με αυτές της διακήρυξης της παραπάνω εταιρείας , αποφάσισε να γίνει δεκτή και 

συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση  της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού ως εξής  

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α.  

και συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις: 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Πεταλούδων 2019 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 

ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ την εταιρεία ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 

71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 05-07-

2019 , ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

των προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242\2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Εμμανουήλ Γεωργιάδης (αναπληρωματικό μέλος)           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκε στην 

Υπηρεσία η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

(αυτοπροσώπως) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-2019, μέρα  

Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

  Αξιολογήθηκε η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

η οποία κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του προϋπολογισμού και η Επιτροπή 

Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνει δεκτή. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-

2019, ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους 

των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. συνέκρινε αυτή με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που 

ορίζονται στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνει δεκτή για την 

συνέχιση του διαγωνισμού.       

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα σήμερα 10-

07-2019, ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει την 

οικονομική προφορά για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά την αξιολόγηση της μοναδικής κατατεθείσας οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οι επιμέρους προσφορές και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού είναι οι παρακάτω: 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Πεταλούδων Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€  με το Φ.Π.Α. 

 (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.: 16/36717/10.07.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

και των συνημμένων πρακτικών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 του Ν.3852/10 και 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 242/2019  (Α.Δ.Α.: 6254Ω1Ρ-ΤΕΡ), σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Πεταλούδων 2019», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για όλες τις ομάδες 

στην μειοδότρια εταιρεία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αντί του ποσού 71.179,75€ 

με Φ.Π.Α. 
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ΘΕΜΑ 8
ο
                                                               Aπόφ. Αρ. 279 / 2019 (ΑΔΑ: 6Ψ2ΤΩ1Ρ-ΧΓΗ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ-ΚΑΜΕΙΡΟΥ 2019 ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36720/10-7-2019) 

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

Υποδομών για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ-

ΚΑΜΕΙΡΟΥ  2019»,  με αρ. πρωτ. 16/36720/10.07.2019, δια μέσω της οποίας διαβιβάζονται τα 

πρακτικά Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Αξιολόγησης Τεχνικών 

Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών, ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Αταβύρου- Καμείρου 2019. 

1. Με την αρ. αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.964,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Αταβύρου-Καμείρου έγινε στις 05-07-2019 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την 

διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία η μοναδική προσφορά τη εταιρείας ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως). 

3. Στις 10-07-2019 Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και 

Αξιολόγησης αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές 

προδιαγραφές με αυτές της διακήρυξης της παραπάνω εταιρείας , αποφάσισε να γίνει δεκτή και 

συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση  της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού ως εξής  

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α.  

και συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Αταβύρου- Καμείρου 2019 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 
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Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ- ΚΑΜΕΙΡΟΥ  

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 

ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ- ΚΑΜΕΙΡΟΥ την εταιρεία ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 05-07-

2019, ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

των προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242\2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου- Καμείρου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Εμμανουήλ Γεωργιάδης (αναπληρωματικό μέλος)           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία η 

μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως). Η 

Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-2019, 

ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου- Καμείρου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

  Αξιολογήθηκε η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η 

οποία κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του προϋπολογισμού και η Επιτροπή Διαγωνισμού 

αποφάσισε να γίνει δεκτή. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-2019, 

ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους 

των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου- Καμείρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  
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   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. συνέκρινε αυτή με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που 

ορίζονται στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνει δεκτή για την 

συνέχιση του διαγωνισμού.       

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα σήμερα 10-

07-2019, ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει την 

οικονομική προφορά για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου- Καμείρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά την αξιολόγηση της μοναδικής κατατεθείσας οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οι επιμέρους προσφορές και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού είναι οι παρακάτω: 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Αταβύρου- Καμείρου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€  με το Φ.Π.Α. 

 (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.: 16/36720/10.07.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

και των συνημμένων πρακτικών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 του Ν.3852/10 και 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 242/2019  (Α.Δ.Α.: 6254Ω1Ρ-ΤΕΡ), σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αταβύρου- Καμείρου 2019», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για όλες τις ομάδες 

στην μειοδότρια εταιρεία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αντί του ποσού 71.179,75€ 

με Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
                                                                 Aπόφ. Αρ. 280 / 2019 (ΑΔΑ: 61ΣΖΩ1Ρ-ΔΡΚ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2019 ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36720/10-7-2019) 

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

Υποδομών για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

2019»,  με αρ. πρωτ. 16/36721/10.07.2019, δια μέσω της οποίας διαβιβάζονται τα πρακτικά 

Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, 

Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών, ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Καλλιθέας 2019. 

1. Με την αρ. αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.964,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Καλλιθέας έγινε στις 05-07-2019 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα 

και ώρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία η μοναδική προσφορά τη εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως). 

3. Στις 10-07-2019 Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και 

Αξιολόγησης αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές 

προδιαγραφές με αυτές της διακήρυξης της παραπάνω εταιρείας , αποφάσισε να γίνει δεκτή και 

συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση  της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού ως εξής  

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α.  

και συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 
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γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Καλλιθέας 2019 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 

ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ την εταιρεία ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 

71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 05-07-2019, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242\2019 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2019 της 

Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Εμμανουήλ Γεωργιάδης (αναπληρωματικό μέλος)           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία η 

μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-

2019, ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

Δήμου Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

  Αξιολογήθηκε η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

η οποία κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του προϋπολογισμού και η Επιτροπή 

Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνει δεκτή. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-2019, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. συνέκρινε αυτή με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που 

ορίζονται στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνει δεκτή για την 

συνέχιση του διαγωνισμού.       

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα σήμερα 10-

07-2019, ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει την 

οικονομική προφορά για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά την αξιολόγηση της μοναδικής κατατεθείσας οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οι επιμέρους προσφορές και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού είναι οι παρακάτω: 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Καλλιθέας Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€  με το Φ.Π.Α. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 



32 
 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 16/36721/10.07.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

και των συνημμένων πρακτικών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 του Ν.3852/10 και 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 242/2019  (Α.Δ.Α.: 6254Ω1Ρ-ΤΕΡ), σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Καλλιθέας 2019», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για όλες τις ομάδες 

στην μειοδότρια εταιρεία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αντί του ποσού 71.179,75€ 

με Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
                                                              Aπόφ. Αρ. 281 / 2019 (ΑΔΑ: 64Π7Ω1Ρ-Ε2Λ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 2019 ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36720/10-7-2019) 

 

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

Υποδομών για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ  2019»,  

με αρ. πρωτ. 16/36723/10.07.2019, δια μέσω της οποίας διαβιβάζονται τα πρακτικά Παραλαβής 

Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος 

Οικονομικών Προσφορών, ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Αφάντου 2019. 

1. Με την αρ. αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.964,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Αφάντου έγινε στις 05-07-2019 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και 

ώρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία η μοναδική προσφορά τη εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως). 

3. Στις 10-07-2019 Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και 

Αξιολόγησης αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές 

προδιαγραφές με αυτές της διακήρυξης της παραπάνω εταιρείας , αποφάσισε να γίνει δεκτή και 

συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση  της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού ως εξής  

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 
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50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α.  

και συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Αφάντου 2019 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 

ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ την εταιρεία ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 

71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 05-07-

2019, ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

των προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242\2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Εμμανουήλ Γεωργιάδης (αναπληρωματικό μέλος)           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκε στην 

Υπηρεσία η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

(αυτοπροσώπως) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-

2019, ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

Δήμου Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Αξιολογήθηκε η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία 

κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του προϋπολογισμού και η Επιτροπή Διαγωνισμού 

αποφάσισε να γίνει δεκτή. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-

2019, ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους 

των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. συνέκρινε αυτή με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που 

ορίζονται στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνει δεκτή για την 

συνέχιση του διαγωνισμού.       

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα σήμερα 10-

07-2019, ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει την 

οικονομική προφορά για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά την αξιολόγηση της μοναδικής κατατεθείσας οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οι επιμέρους προσφορές και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού είναι οι παρακάτω: 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α. 
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η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Αφάντου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€  με το Φ.Π.Α. 

 (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.: 16/36723/10.07.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

και των συνημμένων πρακτικών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 του Ν.3852/10 και 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 242/2019  (Α.Δ.Α.: 6254Ω1Ρ-ΤΕΡ), σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αφάντου 2019», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για όλες τις ομάδες 

στην μειοδότρια εταιρεία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αντί του ποσού 71.179,75€ 

με Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
                                                              Aπόφ. Αρ. 282 / 2019 (ΑΔΑ: 7ΖΘΔΩ1Ρ-ΩΕ5) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2019 ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36720/10-7-2019) 

 

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

Έργων & Υποδομών για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  2019»,  με αρ. πρωτ. 16/36725/10.07.2019, δια μέσω της οποίας διαβιβάζονται τα 

πρακτικά Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Αξιολόγησης Τεχνικών 

Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών, ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Αρχαγγέλου 2019. 

1. Με την αρ. αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.964,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
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2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Αρχαγγέλου έγινε στις 05-07-2019 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα 

και ώρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία η μοναδική προσφορά τη εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως). 

3. Στις 10-07-2019 Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και 

Αξιολόγησης αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές 

προδιαγραφές με αυτές της διακήρυξης της παραπάνω εταιρείας , αποφάσισε να γίνει δεκτή και 

συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση  της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού ως εξής  

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α.  

και συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Αρχαγγέλου 2019 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 

ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ την εταιρεία ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 

71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 05-07-

2019, ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

των προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242\2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Εμμανουήλ Γεωργιάδης (αναπληρωματικό μέλος)           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία η 

μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-

2019, ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

Δήμου Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

  Αξιολογήθηκε η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

η οποία κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του προϋπολογισμού και η Επιτροπή 

Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνει δεκτή. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-

2019, ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους 

των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. συνέκρινε αυτή με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που 

ορίζονται στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνει δεκτή για την 

συνέχιση του διαγωνισμού.       

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα σήμερα 10-

07-2019, ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει την 

οικονομική προφορά για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά την αξιολόγηση της μοναδικής κατατεθείσας οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οι επιμέρους προσφορές και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού είναι οι παρακάτω: 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€  με το Φ.Π.Α. 

 (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.: 16/36725/10.07.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

και των συνημμένων πρακτικών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 του Ν.3852/10 και 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 242/2019  (Α.Δ.Α.: 6254Ω1Ρ-ΤΕΡ), σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αρχαγγέλου 2019», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για όλες τις ομάδες 

στην μειοδότρια εταιρεία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αντί του ποσού 71.179,75€ 

με Φ.Π.Α. 
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ΘΕΜΑ 12
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 283 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΑ6ΙΩ1Ρ-ΙΞ6) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ 2019 ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36720/10-7-2019) 

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

Υποδομών για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ – 

ΛΙΝΔΟΥ 2019»,  με αρ. πρωτ. 16/36727/10-07-2019, δια μέσω της οποίας διαβιβάζονται τα πρακτικά 

Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, 

Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών, ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Νότιας Ρόδου- Λίνδου 2019. 

1. Με την αρ. αριθμ. 242\2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.964,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Νότιας Ρόδου - Λίνδου έγινε στις 05-07-2019 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την 

διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία η μοναδική προσφορά τη εταιρείας ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως). 

3. Στις 10-07-2019 Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και 

Αξιολόγησης αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές 

προδιαγραφές με αυτές της διακήρυξης της παραπάνω εταιρείας , αποφάσισε να γίνει δεκτή και 

συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση  της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού ως εξής  

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α.  

και συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Νότιας Ρόδου- Λίνδου 2019 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ- ΛΙΝΔΟΥ  
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Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 

ΔΕ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ- ΛΙΝΔΟΥ την εταιρεία ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του 

ποσού των 71.179,75€ με το Φ.Π.Α. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  

      Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 05-07-2019, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242/2019 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2019 της 

Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου- Λίνδου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Εμμανουήλ Γεωργιάδης (αναπληρωματικό μέλος)           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκε στην 

Υπηρεσία η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

(αυτοπροσώπως) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-2019, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2019 της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου- Λίνδου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

  Αξιολογήθηκε η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

η οποία κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του προϋπολογισμού και η Επιτροπή 

Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνει δεκτή. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-2019, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2019 της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου-Λίνδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. συνέκρινε αυτή με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που 

ορίζονται στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνει δεκτή για την 

συνέχιση του διαγωνισμού.       

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 10-07-2019, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

242/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει την οικονομική προφορά 

για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 242/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2019 της 

Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου- Λίνδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

4. Κων/νος Βασιλώττος                

5. Βασίλειος Διακολιός                 

6. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά την αξιολόγηση της μοναδικής κατατεθείσας οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οι επιμέρους προσφορές και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού είναι οι παρακάτω: 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

6.095,78 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

50.774,37 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

14.309,60 με το Φ.Π.Α. 

η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 



42 
 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Νότιας Ρόδου- Λίνδου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 71.179,75€  με το Φ.Π.Α. 

(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.: 16/36727/10-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

και των συνημμένων πρακτικών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 του Ν.3852/10 και 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 242/2019  (Α.Δ.Α.: 6254Ω1Ρ-ΤΕΡ), σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Νότιας Ρόδου - Λίνδου 2019», 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για όλες τις ομάδες 

στην μειοδότρια εταιρεία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αντί του ποσού 71.179,75€ 

με Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
                                                              Aπόφ. Αρ. 284 / 2019 (ΑΔΑ: 6Δ5ΞΩ1Ρ-4ΒΨ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,  με αριθμ.πρωτ.1291/19, 1312/19) 

 

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

Σχεδιασμού με αρ. πρωτ. 1291/2019, 1312/2019 η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   

Σχετ:  1. αρ.πρωτ. 1312/11 -7-19 κατάθεση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού 

         2. αρ.πρωτ. 1291/8-7-2019 Κατάθεση Δικαιολογητικών  

Έχοντας υπόψη : 

1. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 40-7413.0057 προϋπολογισμού 2019, του οικονομικού έτους 2019 έχει 

εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 18.000,00 ευρώ, για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος  

2.  Τον Φάκελο της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   

που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού προϋπολογισμού 16.577.70  με 

Απρόβλεπτα και  ΦΠΑ 24%.  
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3. Tην υπ.αρ. 692/2018 (ΑΔΑ ΩΕ1ΖΩ1Ρ-5Σ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

Φακέλου και Διενέργειας Διαγωνισμού της Μελέτης του θέματος 

4. Tην υπ.αρ. 218/2019 (ΑΔΑ 67ΕΗΩ1Ρ-Ν7Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

του 1
ου 

Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της Μελέτης του θέματος 

Σας διαβιβάζουμε το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας  του Συνοπτικού Διαγωνισμού για 

ανάθεση  της μελέτης  με τίτλο : 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  , σύμφωνα με το 

Ν. 4412/2016 από το οποίο προκύπτει η κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης υπέρ της  κ. ΣΑΜΑΡΑ 

Τριανταφυλλιά με ποσοστό έκπτωσης 89,00% και ποσό προσφοράς 1.470,60 € (προ ΦΠΑ) 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης έγκρισης του 2
ου

 Πρακτικού και την κατακύρωση της Σύμβασης 

υπέρ τoυ οικονομικού φορέα «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ» με μέση έκπτωση 89% (ογδόντα 

εννέα τοις εκατό), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 

και ισχύει σήμερα. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της συντάκτριας της μελέτης κ. Σωτρίλλη Αναστασίας και του Προϊσταμένου 

Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη Γεωργίου) 

2
ο
 Πρακτικό – Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Το παρόν αφορά στο 2ο Πρακτικό (Ελέγχου Δικαιολογητικών)  της αρμόδιας Επιτροπής για τη 

διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή)  για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   

προεκτιμώμενης αμοιβής 13.369,11 € χωρίς  Φ.Π.Α   

Σήμερα την 9-7-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία της  Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού Δ.Ρόδου  επί της οδού Διαγοριδών 1, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  η οποία 

ορίστηκε με την αρ 75/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και αποτελείται από τους  

1.  Σωτρίλλη Αναστασία , Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. (Πρόεδρος)                                         

2.  Φωτίου  Αναστάσιος,  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. (Μέλος)      

3.  Φειζίδης Παντελής, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. (Μέλος)      

4.  Κόζα Χρυσαφίνα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. (Εκπρόσωπος του ΤΕΕ, Μέλος) , 

συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 22.1-22.3 της διακήρυξης 

Με την υπ΄αρ. 218/2019 (ΑΔΑ 67ΕΗΩ1Ρ-Ν7Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η 

«ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ» με μέση έκπτωση 89% (ογδόντα εννέα τοις εκατό) 

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού με έγγραφό της (αρ.πρωτ. 1016/10-06-2019) κάλεσε τον  

Προσωρινό Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα 

άρθρα 22.1 έως 22.3 τα οποία και υπέβαλε προς έλεγχο σε σφραγισμένο φάκελο με το υπ΄αρ. πρωτ. 

1139/18-6-19 έγγραφό του. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α/α ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

22.1.1 Ποινικό Μητρώο (ΣΑΜΑΡΑ Τριανταφυλιά) 

22.1.2 Φορολογική Ενημερότητα 

22.1.2 Ασφαλιστική Ενημερότητα (ΕΦΚΑ) 
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22.1.3 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 

22.1.3 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων 

22.1.3 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής - 

εξυγίανσης 

22.1.3 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 

22.1.3 Πιστοποιητικό ΓΕΩΤΕΕ πειθαρχικού ελέγχου μέλους 

22.1.5 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Αποκλεισμού 

22.1.5 
Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης των συνθηκών της Μελέτης και  μη έκδοσης 

απόφασης αποκλεισμού 

22.1.5 Υπεύθυνη Δήλωση μη ύπαρξης καταδικαστικής απόφασης 

22.21,22.2.2 Πτυχίο Μελετητή 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ήταν 

πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ωστόσο κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών  κάποια είχαν απολέσει την ισχύ τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή μέσω της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

ζήτησε την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών με το αρ. πρωτ.1139/19/19-6-2019. Μετά από 

σχετική αλληλογραφία σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/16 και μετά από παράταση της 

προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (αρ. πρωτ. 1179/24-6-19, 1179/19/2-7-2019 έγγραφα) ο 

οικονομικός φορέας κατέθεσε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά με το αρ. πρωτ. 1291/8-7-2019. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω επικαιροποιημένα δικαιολογητικά: 

α/α ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

22.1.2 Φορολογική Ενημερότητα  

22.1.3 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 

22.1.3 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων 

22.1.3 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής - 

εξυγίανσης 

22.1.3 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι συγκεντρωτικά όλα τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά ήταν πλήρη και σε ισχύ 

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

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το 2
ο
 πρακτικό, το οποίο διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου, και εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ τoυ οικονομικού φορέα 

«ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ» με μέση έκπτωση 89% (ογδόντα εννέα τοις εκατό) 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των του προέδρου και των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την εισήγηση με αρ.πρωτ.:1291/11-7-2019, 1312/11-7-2019 της Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 692/2018 (Α.Δ.Α: ΩΕ1ΖΩ1Ρ-5Σ0) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκε ο φάκελος και η διενέργεια του διαγωνισμού της μελέτης, 



45 
 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 218/2019 (Α.Δ.Α: 67ΕΗΩ1Ρ-Ν7Δ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του δημόσιου, συνοπτικού 

διαγωνισμού, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής  του δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού 

για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» και ορίζει οριστικό μειοδότη.  

Β) Ανακηρύσσει οριστικό μειοδότη της δημοπρασίας για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  και κατακυρώνει 

την σύμβαση  στην «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ» με ποσοστό έκπτωσης 89,00% και ποσό 

προσφοράς 1.470,60 € (προ ΦΠΑ). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      Aπόφ. Αρ. 285 / 2019 (ΑΔΑ: 6Ζ14Ω1Ρ-ΟΔ9) 

Απαλλαγή υπολόγου λόγω μη έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής και νέος ορισμός  

υπολόγου (Κωνσταντίνος Βασιλώττος)  για τη διαχείριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 4.609,66 Ευρώ για τοποθέτηση νέων πυλώνων και παροχών.  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/37811/15-7-2019) 

Ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων και 

υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/37811/15-7-2019 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή και νέος ορισμός του υπολόγου Κωνσταντίνου Βασιλώττου για την υποχρέωση  

      διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.  

 

  1. Με την αρ. απόφ. 216/2019 η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε : 

- την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 16.717,32€  για την πληρωμή   

  κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ  

 - τον ορισμό ως υπόλογο του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου Κωνσταντίνου Βασιλώττου για 

τη διαχείριση του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

 - Η απόδοση του λογαριασμού να περαιωθεί έως και την 23
η
 Αυγούστου 2019 

2.  Από την Οικονομική Υπηρεσία μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευτεί (λόγω μη ύπαρξης   

     πίστωσης στον  

     προϋπολογισμό) το ανωτέρω ποσό για να εκτελέσει ο υπόλογος την σχετική πληρωμή.  

3. Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης η Δ/νση τεχνικών Εργων & Υποδομών ζήτησε   

αύξηση της πίστωσης (ποσού 4.609,66€) η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν.Α.  που αφορά στις παρακάτω κατεπείγουσες περιπτώσεις: 

α) Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με χρηματοδότηση της προχώρησε στην τοποθέτηση νέων πυλώνων 

και νέων προβολέων φωτισμού συνολικής ισχύος 32KW για να καλύψει τις ανάγκες άθλησης των 

ακαδημιών ποδοσφαίρου κατά τις νυχτερινές ώρες στο Δημοτικό γήπεδο Παστίδας. Το Έργο 

ολοκληρώθηκε αλλά απαιτείται η επαύξηση ισχύος της υφιστάμενης παροχής με αριθμό 52568611-01 

που είναι μονοφασική σε τριφασική συνολικού κόστους 921,54€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 

0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2855/16-04-2019 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ για να καταστεί 

δυνατή η χρησιμοποίηση του. 

β) Ανάμεσα στα ανταποδοτικά μέτρα που προβλέφθηκαν και συμφωνήθηκαν με τον Δήμο μας λόγω 

της κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στην Τ.Κ 

Κατταβιάς, ήταν και ο ηλεκτροφωτισμός του Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου. Το έργο ολοκληρώθηκε 

και απαιτείται τοποθέτηση νέας Παροχής (Νο 3 με αριθμό 52616245) συνολικού κόστους 1592,96 (με 

το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2279/28-03-2019 έγγραφο-κοστολόγιο 
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της ΔΕΔΔΗΕ για να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση του από τις ακαδημιες ποδοσφαίρου κατά τις 

νυχτερινές ώρες  

γ) Λόγω αύξησης του φορτίου στον Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Αυστραλίας, παρατηρείται πτώση 

της τάσεως του ηλεκτρικού δικτύου με αποτέλεσμα να παραμένει σκοτεινή ολόκληρη η περιοχή των 

πρώην Σφαγείων. Για τον λόγο αυτό η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών ζήτησε την τοποθέτηση 

μια νέας παροχής Νο 3 (με αριθμό 52616232) συνολικού κόστους 2095,16 (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2436/03-04-2019 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ για να 

ομαλοποιηθεί η κατάσταση.  

 

4. Το συνολικό ποσό των ανωτέρω ανέρχεται σε 4.609,66€ και στην Οικονομική Υπηρεσία έχει  

σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης του ανωτέρω ποσού σε βάρος του Κ.Α. 20-

6211.0002 οικονομικού έτους 2019 μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση  για: 

α) Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Κωνσταντίνου Βασιλώττου από την υποχρέωση 

πληρωμής των κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ μέσω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το ποσό 

των 16.717,32€  , αφού μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευτεί,  

β) Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής του νέου ποσού των 4.609,66€ 

ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 

παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 

γ) Να ορίσει εκ νέου ως υπόλογο την κ. Κωνσταντίνο Βασιλώττο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου 

Ρόδου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για το νέο ποσό των 

4.609,66€. 

δ) Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από την 

ημέρα της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Δ/ντή Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Βασιλώττου 

Κώνσταντίνου) 

 

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/37811/15-7-

2019   

 Την απόφαση 271/2019 (6Ω8ΨΩ1Ρ-Ξ38) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Απαλλάσσει τον υπόλογο  υπάλληλο  Κωνσταντίνο Βασιλώττο από το ένταλμα προπληρωμής 

ποσού 16.717,32 € με την υποχρέωση πληρωμής των κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ  όπως  ορίστηκε με 

την απόφαση 216/2019 της Οικονομικής Επιτροπής  αφού μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το ΧΕΠ,  

2. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής του   ποσού των 4.609,66€ ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – 

μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων».  

2.1 Ορίζει ως  υπόλογο το μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. 

Κωνσταντίνο Βασιλώττο  στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 

για το  ποσό των 4.609,66€. 
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2.2  Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από την 

ημέρα της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959 

δηλαδή στις 17 Οκτώβρη 2019. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας έκτακτης συνεδρίασης. 

     

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

   

 

      Διακοσταματίου Σάββας 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 Κορωναίος Ιωάννης 

                                                                                        Μανωλάκης Αλέξανδρος  

                                                                                        Παρασκευάς Δημήτριος  

                                                                                        Ψυλλάκης Βασίλειος  

               Παλαιολόγου Μιχαήλ 

  

 


