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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 18
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 09
ης 

Μαϊου 2022 

 

Αριθμός Απόφασης 359/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 02
ο
 εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

Τροποποίηση της Σύμβασης για τη «Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου 2022». (Εισήγηση με 

α/α 2235/06-05-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης) 

       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 ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν 
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τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση με α/α 2235/06-05-2022 Διεύθυνσης 

Μεσαιωνικής Πόλης, η οποία έχει ως εξής:        

 

 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Σύμβασης για τη: «Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου 2022». 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ' του Ν.4013/2011, που 

αφορά σε «Τροποποίηση των Συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 

2. Την «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 22» (απόφαση 44/09-06-2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), που αφορά σε «Τροποποίηση των Συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 

3. Τη μεταφορά των κανόνων για Τροποποιήσεις Συμβάσεων βάσει Συμπληρωματικών 

Έργων/Υπηρεσιών/Αγαθών και Απρόβλεπτων Περιστάσεων, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένη αξία και 

είναι αποδεκτές χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

4. Το άρθρο 132 παρ. 1 περ. β του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016 που λαμβάνεται υπόψη για την Τροποποίηση 

της Σύμβασης για Συμπληρωματικά Έργα/Υπηρεσίες/Αγαθά, 

5. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. β της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ που λαμβάνεται υπόψη για την Τροποποίηση της 

Σύμβασης για Συμπληρωματικά Έργα/Υπηρεσίες/Αγαθά, 

6. Το άρθρο 337 παρ. 1 περ. β του Βιβλίου II του Ν.4412/2016 που λαμβάνεται υπόψη για την 

Τροποποίηση της Σύμβασης για Συμπληρωματικά Έργα/Υπηρεσίες/Αγαθά, 

7. Το άρθρο 89 παρ. 1 περ. β της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ που λαμβάνεται υπόψη για την Τροποποίηση της 

Σύμβασης για Συμπληρωματικά Έργα/Υπηρεσίες/Αγαθά, 

8. Το άρθρο 51 παρ. 1 περ. β του Ν.4413/2016 που λαμβάνεται υπόψη για την Τροποποίηση της Σύμβασης 

για Συμπληρωματικά Έργα/Υπηρεσίες/Αγαθά, 

9. Το άρθρο 43 παρ. 1 περ. β της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ που λαμβάνεται υπόψη για την Τροποποίηση της 

Σύμβασης για Συμπληρωματικά Έργα/Υπηρεσίες/Αγαθά, 

10. Την τήρηση των προϋποθέσεων και των οριζόμενων στην Οδηγία 22, βάσει των οποίων για να ισχύει ο 

κανόνας «Τροποποίησης των Συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» δια Συμπληρωματικών 

Έργων/Υπηρεσιών/Αγαθών, πληρούνται τα κατωτέρω: 

α) Δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαία κατά την εκτέλεσή της, 

β) Δεν είναι δυνατή η αλλαγή αναδόχου για λόγους τεχνικούς, 

γ) Η αξία των Συμπληρωματικών Έργων/Υπηρεσιών/Αγαθών δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής 

Σύμβασης (καθαρή αξία αρχικής σύμβασης προ ΦΠΑ), 

δ) Δεν αποζητείται η αποφυγή εφαρμογής των Σχετικών, κατά περίπτωση, διατάξεων του Ν.4412/2016 ή του 

Ν.4413/2016 και 

ε) Αποστέλλεται στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. γνωστοποίηση όλων των επακόλουθων τροποποιήσεων. 

11. Το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του Βιβλίου I του Ν.4412/2016 που λαμβάνεται υπόψη για την Τροποποίηση 

Συμβάσεων σε Απρόβλεπτες Περιστάσεις. 

12. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. γ της Οδηγίας 2014/24ΕΕ που λαμβάνεται υπόψη για την Τροποποίηση 

Συμβάσεων σε Απρόβλεπτες Περιστάσεις. 

13. Το άρθρο 337 παρ. 1 περ. γ του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 που λαμβάνεται υπόψη για την 

Τροποποίηση Συμβάσεων σε Απρόβλεπτες Περιστάσεις. 

14. Το άρθρο 89 παρ. 1 περ. γ της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ που λαμβάνεται υπόψη για την Τροποποίηση 

Συμβάσεων σε Απρόβλεπτες Περιστάσεις. 

15. Το άρθρο 51 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4413/2016 που λαμβάνεται υπόψη για την Τροποποίηση Συμβάσεων σε 

Απρόβλεπτες Περιστάσεις. 

16. Το άρθρο 43 παρ. 1 περ. γ της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ που λαμβάνεται υπόψη για την Τροποποίηση 

Συμβάσεων σε Απρόβλεπτες Περιστάσεις. 
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17. Την τήρηση των προϋποθέσεων και των οριζόμενων στην Οδηγία 22, βάσει των οποίων για να ισχύει ο 

κανόνας «Τροποποίησης των Συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» σε Απρόβλεπτες Περιστάσεις, πληρούνται τα 

κατωτέρω: 

α) Αφορά σε απρόβλεπτη περίσταση, 

β) Η αξία δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής Σύμβασης, 

γ) Δεν αποζητείται η αποφυγή εφαρμογής των Σχετικών, κατά περίπτωση, διατάξεων και 

δ) Σχετική γνωστοποίηση αποστέλλεται στην εφημερίδα της Ε.Ε. 

18. Τα οριζόμενα στην Οδηγία 22 και συγκεκριμένα: 

α) Η αξία της τροποποίησης υπόκειται στα οριζόμενα ως κατώτατα όρια για το Δήμο Ρόδου και συγκεκριμένα 

στο χρηματικό ποσό των διακοσίων εννέα χιλιάδων (209.000,00) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά σε δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το 

άρθρο 5 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

β) Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό και ειδικότερα το 50% της αξίας της 

αρχικής σύμβασης και 

γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, δηλαδή δεν μεταβάλλει το είδος ή το 

αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, 

19. Την «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 22», στην οποία ορίζεται ρητά ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη 

ειδικότερη αιτιολόγηση τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων, 

20. Τη σύμβαση του Δήμου Ρόδου με την εταιρία: «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΟΛΕΩΝ» με διακριτό τίτλο  

«URBANICA Α.Ε.» με αρ. «20886/21.04.2022» (22SYMV010445887 2022-04-21) ποσού 31.322,40 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (25.260,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.) για τη «Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής 

Πόλης Ρόδου 2022», για το έτος 2022. 

21. Τις τεχνικές προδιαγραφές/έκθεση που αναλύονται/περιλαμβάνονται στη σύμβαση του Δήμου Ρόδου με 

την εταιρία: «URBANICA Α.Ε.». 

22. Την ύπαρξη ταμειακού διαθεσίμου στον κωδικό 70-6262.0003 του Προϋπολογισμού για το έτος 2022 του 

Δήμου Ρόδου με τίτλο «Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης (Μπάρες,υπολογιστές)» ποσού 37.200,00 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

23. Την ανάγκη χρήσης/δέσμευσης ποσού 5.865,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (κάτω του ορίου 

του 50% της αξίας της Σύμβασης προ Φ.Π.Α.), για την υλοποίηση της παρούσης Τροποποίησης, 

24. Τον Αρχαιολογικό Ν.3028/2002 που περιλαμβάνει την προστασία της Μεσαιωνικής πόλης, Μνημείου 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και 

25. Το παρόν έγγραφο/εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, στο οποίο αναλύονται 

οι καταγεγραμμένες ανάγκες και συγκεκριμένα: 

Σύμφωνα με τον κανόνα Τροποποίησης Σύμβασης βάσει Συμπληρωματικών Έργων/Υπηρεσιών/Αγαθών δεν 

είναι δυνατή η αλλαγή αναδόχου για τεχνικούς λόγους αφού αφορά σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν με τη 

διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης και ειδικότερα:  

Η εταιρία: «URBANICA Α.Ε.», διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία που απαιτείται για την 

εύρυθμη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος πρόσβασης τροχοφόρων οχημάτων που έχει εγκατασταθεί 

στη Μεσαιωνική πόλη και περιλαμβάνει τόσο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό (μπαριέρες, βραχιόνες, κάμερες 

αναγνώρισης, κυκλώματα ελέγχου κ.λ.π.) όσο και το λογισμικό που παρέχει και είναι αναγκαίο για την 

απομακρυσμένη επικοινωνία με το σύστημα πρόσβασης τροχοφόρων, το οποίο αναγνωρίζει το όχημα, 

ζητώντας να του επιτραπεί η διέλευση, στέλνοντας την εικόνα της πινακίδας στο σύστημα ανάγνωσης 

πινακίδων κυκλοφορίας. Πρόκειται για ένα σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία, τόσο 

hardware όσο και software, τα οποία πρέπει να είναι διαλειτουργικά και να επικοινωνούν μεταξύ τους.  

Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά σε στοιχεία υλικοτεχνικού εξοπλισμού (όπως αυτά παρατίθενται στον 

παρακάτω Πίνακα 1), τα οποία κρίνονται ως αναγκαία για τη διευκόλυνση πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων 

και επιχειρηματιών που διαμένουν/δρουν εντός της Μεσαιωνικής πόλης, ιδιαίτερα από την πύλη του Αγίου 

Ιωάννη η οποία δε διαθέτει σύστημα καρτοαναγνώστη (εγκατάσταση νέου συστήματος με δέκτη μεγάλης 

εμβέλειας), καθώς και σε υλικά που απαιτούνται στο σύνολο των πυλών και τα οποία χρήζουν αντικατάστασης 
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λόγω φθοράς, είτε από φυσικά αίτια, είτε από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. μπαταρίες UPS, βραχίονες) και 

επιπροσθέτως του κόστους εγκατάστασής των.  

Ειδικότερα, βάσει των ανωτέρω, οι καταγεγραμμένες επιπρόσθετες ανάγκες αναλύονται ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ € 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 

1 
Ασύρματος Δέκτης Μεγάλης 

Εμβέλειας 
900,00 1 900,00 

2 
Controller Ελέγχου 

Ασύρματου Δέκτη 
150,00 1 150,00 

3 

Βραχίονας μπαριέρας με 

προστατευτικό λάστιχο και 

led 

220,00 4 880,00 

4 Μπαταρίες UPS 25,00 10 250,00 

5 
Αυτοκόλλητα tags για 

παρμπρίζ 
1,50 100 150,00 

Σύνολο Α χωρίς ΦΠΑ 2.330,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

Αποκοπή 

Ποσότητα 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 

1 Τοποθέτηση υλικών 2.400,00 1 2.400,00 

Σύνολο Β χωρίς ΦΠΑ 2.400,00 

 

 

Κατά συνέπεια: 

 

 

Πίνακας Περιγραφή Μονάδα Συνολική Τιμή 

1 Προτεινόμενα πρόσθετα 

Ανταλλακτικά 

Συστήματος 

116 τεμάχια 2.330,00 

2 Τοποθέτηση υλικών Αποκοπή 2.400,00 

Σύνολο 4.730,00 

ΦΠΑ 24% 1.135,20 

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία με φπα 24% 5.865,20 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

Την τροποποίηση της σύμβασης, βάσει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, με την εταιρεία «URBANICA 

Α.Ε.» για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου 2022», επιπλέον 

ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (5.865,20 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., διότι παρουσιάστηκαν καταγεγραμμένες επιπρόσθετες ανάγκες, όπως παραπάνω αναλυτικά 

περιγράφονται. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2235/06-05-2022 Διεύθυνσης  Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, της εφαρμογής 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 

 Το ηλεκτρονικό μήνυμα για ορθή επανάληψη της απόφασης. 

    Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας 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'). 

 Την με αρ. 317/2022 (Α.Δ.Α.: ΨΧΚΘΩ1Ρ-ΛΞΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ένταξη των 

θεμάτων ως θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης βάσει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 με την εταιρεία 

«URBANICA Α.Ε.» για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου 

2022», επιπλέον ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (5.865,20 ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., διότι παρουσιάστηκαν καταγεγραμμένες επιπρόσθετες ανάγκες, οι οποίες 

αναλύονται ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ € 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 

1 
Ασύρματος Δέκτης Μεγάλης 

Εμβέλειας 
900,00 1 900,00 

2 
Controller Ελέγχου 

Ασύρματου Δέκτη 
150,00 1 150,00 

3 

Βραχίονας μπαριέρας με 

προστατευτικό λάστιχο και 

led 

220,00 4 880,00 

4 Μπαταρίες UPS 25,00 10 250,00 

5 
Αυτοκόλλητα tags για 

παρμπρίζ 
1,50 100 150,00 

Σύνολο Α χωρίς ΦΠΑ 2.330,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

Αποκοπή 

Ποσότητα 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 

1 Τοποθέτηση υλικών 2.400,00 1 2.400,00 

Σύνολο Β χωρίς ΦΠΑ 2.400,00 

 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 359/2022  

 

 

   

 

 

                           

             

            ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

          

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

Πίνακας Περιγραφή Μονάδα Συνολική Τιμή 

1 

Προτεινόμενα πρόσθετα 

Ανταλλακτικά 

Συστήματος 

116 τεμάχια 2.330,00 

2 Τοποθέτηση υλικών Αποκοπή 2.400,00 

Σύνολο 4.730,00 

ΦΠΑ 24% 1.135,20 

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία με φπα 24% 5.865,20 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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