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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61301, 22413 61339  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 18
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 09
ης 

Μαϊου 2022 

 

Αριθμός Απόφασης 342/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 24
ο
  

Έγκριση 02ου ΑΠΕ  του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ». (Εισήγηση με α/α 2212/29-04-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων). 

       Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα 09
η
 Μαϊου 2022 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 

(Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 

και 02 του Ν.4623/2019, στο Άρθρο 61 του Ν.4873/2021 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου 

(Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με 

την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.: 2/22752/05-05-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με 

το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην 

Εγκύκλιο  643/69472/24-09-2021 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι επτά (07) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 01.  Γιαννάς Νικόλαος  

02. Καρίκης Ευστράτιος 02. Κορωναίος Ιωάννης  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος 03. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) 04. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

 

    Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης επί συνόλου τριάντα εννέα (39) και τριών (03) εκτός, ζητήθηκε να υποβάλουν τις 
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απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση με α/α 2212/29-04-2022 Διεύθυνσης 

Μεσαωνικής Πόλης & Μνημείων, η οποία έχει ως εξής:        

 
 

 

Θέμα:  Έγκριση  2ου ΑΠΕ  του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’άριθμ. 879/5-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 

και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου. 

Με την αρ. 196/17-4-2018 (ΑΔΑ: Ω13ΡΩ1Ρ-6ΦΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την 

οποία καθορίσθηκαν οι όροι Διακήρυξης. 

Το  με  αρ.  55139/17-9-2018  (733ΩΟΡ1Ι-ΞΣΧ)  έγγραφο  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου,  με  το  

οποίο  η  απόφαση  448/2018  της Οικονομικής Επιτροπής νομιμοποιήθηκε και το έργο ανατέθηκε στην 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης ,υπογράφηκε η με αρ.πρωτ.2/49747/01-10-2020 σύμβαση του Έργου 

συνολικού ποσού 224.588,96€ με ΦΠΑ. 

Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από τη  ΔΕΗ σύμφωνα με το αρ. 2/95324/2015 

συμφωνητικό χορηγίας. 

Στις 01/10/2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό για το συνολικό ποσό των 224.588,46€ εκ των οποίων 

157.476,32€ αφορά  δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ,ποσό 23.621,45€ για απρόβλεπτες δαπάνες και 

22,36€ αφορά δαπάνη αναθεώρησης και ποσό 43.468,83€ για Φ.Π.Α. 24%. 

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

εργολαβικής σύμβασης . Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.2/52572/16-10-2020 κατατέθηκε στην Υπηρεσία από τον 

ανάδοχο, το χρονοδιάγραμμα και η τεχνική έκθεσή του έργου, το οποίο εγκρίθηκε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία με 

το υπ. Αρ 52572/21-10-2020, ενώ ζητήθηκε παράταση προθεσμίας 6 μηνών , ως τις 01-04-2022 με το υπ. Αρ 

44051/30-08-2021 αίτημα του αναδόχου, 

η οποία είχε τη συναίνεση της έγκριση της ΟΕ , σύμφωνα με την απόφαση 912/2021 

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Το κτίσμα βρίσκεται στον οικισμό Κατταβιά της Ρόδου και από επιγραφή στην πρόσοψη φαίνεται να 

κατασκευάστηκε το 1924, ενώ έχει υποστεί μεταγενέστερες επισκευές και επεκτάσεις . Την εποχή της 

Ιταλοκρατίας στέγασε μια μικρή Caserma, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως αστυνομικός σταθμός. Είναι 

ισόγειο με μέγιστο ύψος 5.50 μ. και εμβαδόν 225μ2 . Το κτήριο δεν είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο η 

παραδοσιακό ενώ έχει χαρακτηριστεί ως προϋφιστάμενο του 1955 με την υπ αρ. πρ. Πρ 83/2016/ 14.9.16 της 

ΥΔΟΜ Δήμου Ρόδου. Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση του κτηρίου με σκοπό τη μετατροπή του σε 

πολιτιστικό - εκθεσιακό κέντρο. 

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τον νόμο Ν 4412/16, τον Ν3669/08 και τις εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

αρ. 36/19-10-05 και 30/10-12-07 που αφορούν αυξομειώσεις ποσοτήτων  συμβατικών εργασιών και τις οδηγίες 

της επίβλεψης και έλαβε τη γνωμοδότηση από του Τεχνικού Συμβουλίου με τη Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ. 28/28η 

Απριλίου 2022 

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2
ου

 ΑΠΕ  

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των 

ποσοτήτων των εργασιών, που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν 

για τα τμήματα του έργου που έχουν έως τώρα κατασκευασθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένα 1ο,2ο, 3ο & 4ο  

Π.Π.Α.Ε. και την 1η, 2η,  3η & 4η  Αναλυτική Επιμέτρηση που τα συνοδεύουν, καθώς επίσης και από τα 

προμετρητικά στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τμήματα του έργου που θα κατασκευασθούν. 

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιμοποιείται: 

1). Μέρος των απρόβλεπτων προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν 

στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων 

προμετρήσεων, χωρίς καθόλου να επηρεάζεται ή να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη 

κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση. 
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2). Οι επί έλασσον ποσότητες σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να 

καλυφθούν ποσότητες εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του υπ΄ όψιν 

έργου. Έγινε έλεγχος της απορρόφησης των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 
Α/Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 2ος  Α.Π.Ε 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 133.545,51 153.464,30 

2 ΓΕ & ΟΕ 24.021,81 27.623,57 

3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 23.621,45 9,90 

4 ΣΥΝΟΛΟ 181.097,77 181.097,77 

5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

 

22,36 22,36 

6 ΦΠΑ 43.468,83 43.468,83 

7 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 224.558,96 224.558,96 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», Δήμου Ρόδου, συνολικής δαπάνης 

224.558,96€ με ΦΠΑ 24% , ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση δαπάνη του έργου 
 

 
 
 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2212/29-04-2022 Διεύθυνσης Μεσαωνικής Πόλης & Μνημείων της εφαρμογής 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 

    Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός διάταξης της 18
ης

 Τακτικής δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 

55/11-3-2020). 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020 και 643/69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις 

συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστήθηκε 

με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τον 02
ο
 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», Δήμου Ρόδου, συνολικής δαπάνης 

224.558,96€ με ΦΠΑ 24%, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση δαπάνη του έργου. 
 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 342/2022  

 

 

 

 

 

   

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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            ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

          

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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