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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 18
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 09
ης 

Μαϊου 2022 

 

Αριθμός Απόφασης 346/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 28
ο
  

Έγκριση 01
ου

 και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Μεσαναγρού». (Εισήγηση με 

α/α 2217/03-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών). 

       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 

απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση με α/α 2217/03-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:        

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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Θέμα : Έγκριση  1
ου

 και τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Πλακοστρώσεις τ.κ. Μεσαναγρού» 

1. Mε τις με αρ.302/2020 και 337/2020 απόφασεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν αντίστοιχα το 

Τεχνικό Πρόγραμμα και ο  Προϋπολογισμός οικ. έτους 2021 στον  Κ.Α 30-7323.0073  με πίστωση 

73.000,00 € (Πόροι ΑΠΕ). 

2. Mε την με αρ.πρωτ 811/30-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού. 

3. Με την με αρ. 621/31-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2
ο
 πρακτικό του 

διαγωνισμού και κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική 

επιχείρηση «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» με μέση  έκπτωση 36,795%.  

4. Το με Αρ. Πρωτ.: 16/53183/08-10-2021 συμφωνητικό ύψους 46.139,36 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. 

5. Η υπηρεσία μας συνέταξε τον 1ο και τακτοποιητικό ΑΠΕ, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος, γιατί κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων της εγκεκριμένης μελέτης, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, 

συνολικού ποσού 46.076,99€, με ΦΠΑ και αναθεώρηση. Ο 1ος ΑΠΕ που είναι και τακτοποιητικός 

είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 62,37€ ήτοι ποσοστό 0,14%  

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 Την έγκριση του 1
ου

 και τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Πλακοστρώσεις τ.κ. Μεσαναγρού» συνολικού 

ποσού 46.076,99€ με ΦΠΑ 24%, ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 62,37€ ήτοι 

ποσοστό 0,14%. 

 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2217/03-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 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 01
ο
 και τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Πλακοστρώσεις 

Τ.Κ. Μεσαναγρού» συνολικού ποσού 46.076,99€ με ΦΠΑ 24%, ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την 

αρχική σύμβαση κατά 62,37€ ήτοι ποσοστό 0,14%. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 346/2022  

 

                

             

       

 

        

              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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