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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 33
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης 

της 06
ης 

Σεπτεμβρίου 2022 

Αριθμός Απόφασης 630/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 14
ο
 

Έγκριση 01
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.,  με α/α  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 189188. (Εισήγηση με α/α 12516/31-08-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών).  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα  

12:30 μ.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  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, τις διατάξεις του 

άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 

4954/2022 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.: 2/55197/02-09-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 

Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022 και αποφασίζει 

την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

 Αφού διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τηλέμαχο Καμπούρη, σύμφωνα 

με τις ανωτέρω διατάξεις, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου  ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν 

παρόντα δέκα (10) μέλη και ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01.  Καμπουράκης  Β. Αντώνης   01. Φλοσκάκης Νεκτάριος 

02. Καρίκης Ευστράτιος  02. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.   Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.  Μανέττας Βασίλειος  

06.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

07. Σπυρόπουλος Σπυρίδων  (ως  αναπληρωματικό 

μέλος ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Φλοσκάκη 

Νεκτάριο) 
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08.  Κορωναίος Ιωάννης   

09.  Γιαννάς Νικόλαος  

10.  Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Κυριακής Νικολαίδου, της Προϊσταμένης του 

Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων κ. Μαρίας Μανωλίτση και της γραμματέας της 

Οικονομικής Επιτροπής κ. Μαρίας Παπαγεωργίου.  

    

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

ημερήσιας διάταξης επί συνόλου είκοσι πέντε (25)  ο Αντιπρόεδρος κ. Καμπούρης Τηλέμαχος, έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση με α/α 12516/31-08-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:        

 
 

 

 
 

 
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.,  με α/α  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 189188 

Σας διαβιβάζουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των προσφορών. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την έγκριση του 1
ου

 Πρακτικού και την ανακήρυξη ως προσωρινού 

μειοδότη του ανοικτού  διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α συστήματος: 189188 τον οικονομικό φορέα: 

«ΤΕΚΤΕΡ ΕΕ» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 41,42% και ποσό προσφοράς 95.152,90 €, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

   Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 67.779,72€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 12.200,35€ 

Σύνολο Ι : 79.980,07€ 

Απρόβλεπτα 15% : 11.997,01€ 

Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) : 1.600,00€ 

Αναθεώρηση : 1.575,82€ 

Σύνολο ΙΙ : 95.152,90€ 

   Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για την έγκριση του 1
ου

 Πρακτικού του διαγωνισμού και την ανακήρυξη ως 

προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα: «ΤΕΚΤΕΡ ΕΕ», με μέση προσφερόμενη έκπτωση 41,42% και 

προσφερόμενη τιμή 95.152,90 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 και του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ Α/Α  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 189188 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» 

Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, στις 

10/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 353/2022 (ΑΔΑ: 67ΑΖΩ1Ρ-40Ψ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, αποτελούμενη από τους: 

Αρνά Ευφημία, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε., ως πρόεδρο 

Βασιλώττο Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε., ως μέλος  

Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε., ως μέλος  

προκειμένου να διενεργήσει τον Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέματος, 

προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
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από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης, η οποία εγκρίθηκε με τη με αρ. 353/2022 (ΑΔΑ: 67ΑΖΩ1Ρ-40Ψ)  Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου. 

Η με αρ. πρωτ. 24828/17-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΔΔΩ1Ρ-ΝΝΚ) περίληψη της διακήρυξης και η με αρ. πρωτ. 

16/24829/17-05-2022 διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου του θέματος, καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ: 22PROC010565267/2022-05-17 και 22PROC010565475/2022-05-17, αντίστοιχα. 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και έχει λάβει αύξοντα αριθμό  189188. Ως καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 06/06/2022 και ώρα 10.00 π.μ., ενώ ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 10/06/2022, και ώρα 10.00 π.μ.  

Η επιτροπή, αφού παρέλαβε το διαγωνισμό από την χειρίστρια κα Νικολάκη Μιχαλίτσα, προχώρησε στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική 

Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή 

στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 4.1.β της Διακήρυξης. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στις παρακάτω ενέργειες: 

 Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.γ(i) της Διακήρυξης, ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το 

υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες: 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

 
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 

ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 
30/05/2022   10:29:01 

2 
ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Ο.Ε. 
03/06/2022   12:59:40 

3 ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 03/06/2022   14:38:25 

4 ΤΕΚΤΕΡ ΕΕ 03/06/2022   14:49:05 

5 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 05/06/2022   14:13:55 

 

 Προέβη στον έλεγχο προσκόμισης/υποβολής των απαιτούμενων πρωτότυπων/ ηλεκτρονικών εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλει στον 

οικείο ηλεκτρονικό υποφάκελο την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

 Στη συνέχεια προχώρησε στην εξαγωγή εκτύπωσης από το Σύστημα του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 254682 ΤΕΚΤΕΡ ΕΕ 41,42% 

2 254770 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 40,07% 

3 252858 
ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Ο.Ε. 
34,30% 

4 254677 ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 32,42% 

5 253564 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 

ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 
26,50% 
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Τον παραπάνω πίνακα, η επιτροπή κοινοποίησε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στην Αναθέτουσα 

Αρχή και σε όλους του προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και επίσης τον ανήρτησε στο χώρο 

του συστήματος «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους 

προσφέροντες. 

 Έπειτα προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους 

ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, 

μέσα από το υποσύστημα.  

 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού (εγκυρότητα ψηφιακών υπογραφών, εγκυρότητα εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής, έλεγχος του περιεχομένου των ΕΕΕΣ), κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον 

πρώτο μειοδότη. 

Η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων επιβεβαιώθηκε μέσω του διαδικτυακού τόπου 

www.validate.tmede.gr με τα κάτωθι απαντητικά έγγραφα: 

1) τη με Α/Α: V/135901 βεβαίωση εγκυρότητας της με αρ. e-147456/26-05-2022  εγγυητικής επιστολής 

του οικονομικού φορέα «ΤΕΚΤΕΡ ΕΕ»,  

2) τη με Α/Α: V/135908 βεβαίωση εγκυρότητας της με αρ. e-147957/01-06-2022 εγγυητικής επιστολής 

του οικονομικού φορέα «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»,  

3) τη με Α/Α: V/135910  βεβαίωση εγκυρότητας της με αρ. e-147964/01-06-2022 εγγυητικής επιστολής 

του οικονομικού φορέα «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.», 

4) τη με Α/Α: V/135911 βεβαίωση εγκυρότητας της με αρ. e-147589/27-05-2022 εγγυητικής επιστολής 

του οικονομικού φορέα «ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», 

5) τη με Α/Α: V/135912 βεβαίωση εγκυρότητας της με αρ. e-147274/25-05-2022 εγγυητικής επιστολής 

του οικονομικού φορέα «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.». 

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε την πληρότητα των προσφορών και την 

εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ότι δεν υποβλήθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

κατά την έννοια της παρ. 5
α
 του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016. Επομένως όλες οι προσφορές των 

συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον παρόντα διαγωνισμό κρίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας. 

Σε συνέχεια των παραπάνω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.η. της 

Διακήρυξης), η Επιτροπή Διαγωνισμού 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1) την έγκριση του παρόντος 1
ου

 Πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α συστήματος 

189188 για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» και  

2) την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΤΕΚΤΕΡ ΕΕ» (α/α προσφοράς 254682), 

με μέση έκπτωση προσφοράς 41,42% και ποσό προσφοράς 95.152,90€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο σημείο αυτό η Ε.Δ. ολοκλήρωσε τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού, το οποίο υπογράφθηκε σε έντυπη 

μορφή από όλα τα μέλη της και ψηφιακά από την Πρόεδρό της.  

Τέλος με ευθύνη της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού θα υποβληθεί το ως άνω 1ο Πρακτικό, στην 

Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1η της Διακήρυξης και θα μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα 

διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην αρμόδια πιστοποιημένη χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής κα 

Νικολάκη Μιχαλίτσα.  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με 12516/31-08-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 
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 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, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α) Εγκρίνει το ανωτέρω 01
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.,  με α/α  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 189188. 

Β) Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΤΕΚΤΕΡ Ε.Ε.» με μέση προσφερόμενη 

έκπτωση 41,42% και ποσό προσφοράς 95.152,90 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 630/2022  

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 

            ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) 

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

Σπυρόπουλος Σπυρίδων 

Γιαννάς Νικόλαος 

Κορωναίος Ιωάννης 

   Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

  

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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