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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 349/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 31
ο
  

Έγκριση 02
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση με α/α 2220/03-05-2022 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 2220/03-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:        

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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ΘΕΜΑ : Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού 300.000€ συμπερ. του  Φ.Π.Α. με α.α ΕΣΗΔΗΣ 185824 

Σας διαβιβάζουμε το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω σχετικό.  

Σύμφωνα με το 2
ο
 Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης του 

έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ»  στον οικονομικό φορέα : «ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα και είκοσι εννέα τοις εκατό (50,29%) επί των τιμών 

του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 120.268,18€ χωρίς Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται: 

1. Την  έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ»  στον 

Οικονομικό Φορέα  «ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με μέση έκπτωση πενήντα και είκοσι εννέα 

τοις εκατό (50,29%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 120.268,18€ χωρίς 

Φ.Π.Α. 

2. Την  εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

2
o   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  185824 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις 11/4/2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε εκ νέου η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1023/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου, 

αποτελούμενη από τους: 

Κολεζάκη Αντώνιο, Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. - ως πρόεδρο 

Ορφανό Αντώνιο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.– ως μέλος  

Καμπουράκη Κυριάκη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.– ως μέλος  

προκειμένου να εξετάσει τα δικαιολογητικά προσωρινού μειοδότη  που  υποβλήθηκαν με το υπ’ αριθμ 

16/18227/07-04-2022 έγγραφο, από τον οικονομικό φορέα «ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το έργο:  

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

Α) την με αρ. πρωτ. 16/66790/ 15-12-2021 (21PRΟC009745685 2021-12-15)  διακήρυξη του Δήμου Ρόδου και 

το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό 

Β) Την υπ΄ αριθμό 128/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» με προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΛΕΡΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» (α/α προσφοράς 239272) με μέση έκπτωση 50,29% επί των τιμών του τιμολογίου 

μελέτης και ποσό προσφοράς 120.268,18€ χωρίς Φ.Π.Α. 

Γ) Την με αρ. πρωτ. 16/16505/30-03-2022 πρόσκληση για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης 

στον προσωρινό ανάδοχο, που του κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ αυθημερόν. 

Δ) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα την 07-04-2022 και εντύπως με το 

υπ’ αριθμ. 16/18227/07-04-2022 έγγραφο του προσωρινού μειοδότη προέβη στον έλεγχο των κατατεθειμένων 

δικαιολογητικών  και  διαπίστωσε ότι : 

 Ο οικονομικός φορέας «ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» έχει υποβάλει το σύνολο των 

δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της διακήρυξης, του παρόντος διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το  Έντυπο ΕΕΕΣ  είναι  αληθή και ακριβή. 

 Έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους και ήταν σε ισχύ κατά 

τον χρόνο υποβολής  της προσφοράς 

ΑΔΑ: ΨΦ1ΘΩ1Ρ-ΘΗΟ
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 Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις  

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 του υπόψη διαγωνισμού. 

   Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο του συνόλου των κατατεθειμένων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την κατακύρωση 

(ανάθεση) της σύμβασης του υπόψη έργου στον προσωρινό ανάδοχο  Οικονομικό  Φορέα και  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του παρόντος 2
ου

 Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό 

φορέα : «ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  (α/α προσφοράς 239272) με μέση έκπτωση 50,29% επί των 

τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς 120.268,18 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Στο σημείο αυτό η Ε.Δ. ολοκλήρωσε το έργο της με τη σύνταξη και αποστολή του παρόντος 2
ου

 

Πρακτικού, το οποίο και υπέγραψε. Η επιτροπή εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για την ηλεκτρονική υποβολή του 

παρόντος πρακτικού. 

Η Ε.Δ. θα παραδώσει το παρόν 2
ο
 Πρακτικό, στην Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.2 της 

Διακήρυξης, μαζί με τον πλήρη φάκελο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό Α/Α/ 

………………………………….. 

Τέλος, με ευθύνη του Προέδρου γίνεται Διαβίβαση του ηλεκτρονικού Φακέλου Διαγωνισμού στο 

Χειριστή. 

 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2220/03-05-2022 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  

1. Εγκρίνει το ανωτέρω 02
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για το έργο 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του  

Φ.Π.Α. με α.α ΕΣΗΔΗΣ 185824. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού και ορίζει ως μειοδότη για την εκτέλεση του 

έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», τον οικονομικό φορέα  «ΛΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ»  (α/α προσφοράς 239272) με μέση έκπτωση 50,29% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό 

προσφοράς 120.268,18 € χωρίς Φ.Π.Α. 

3. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 349/2022  

 

                

             

             

              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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