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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 634/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ  18
ο
  

Έγκριση πρακτικών Ι & II δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικών προσφορών - οικονομικών προσφορών 

και ορισμός προσωρινού αναδόχου των υπηρεσιών εποπτείας ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου Δ.Ε. Καλλιθέας. 
(Εισήγηση με α/α 12521/02-09-2022 Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών). 

       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) 

 

08.  Κορωναίος Ιωάννης   

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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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 12521/02-09-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών & 

Τμήματος Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:        

 

Θέμα :   Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά – τεχνικής και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) του 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση των συνημμένων  πρακτικών  της επιτροπής για δικαιολογητικά – 

τεχνική προσφορά και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά ΚΑΙ ορισμός προσωρινού αναδόχου του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

Συνημμένα : 

1
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού Για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

  2
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και ορισμός προσωρινού αναδόχου  του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας : 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.586,15 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24% 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/42588/19-07-2022 

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :  168978 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 22PROC010970845  

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Παρασκευή 12 του μηνός Αυγούστου    του έτους 

2022  και ώρα 11:44 π.μ.  οι παρακάτω: 

1. Μαράκα Ελένη, μονιμός Υπάλληλος  , ως Πρόεδρος   

2. Κανάκας Εμμανουήλ, μονιμος Υπάλληλος ,  ως μέλος   

3. Βασίλα Ειρήνη, μόνιμος Υπάλληλος ,  ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τις υπηρεσίες του Δήμου , σύμφωνα 

με την με αριθμό 1121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ :ΩΙΚΧΩ1Ρ-ΘΛΧ,  της 

οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό  511 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 

:ΩΧΒΞΩ1Ρ-ΒΑ7), συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 

1
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ» και 

προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

ΑΔΑ: ΨΝΥΛΩ1Ρ-ΔΚ5
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Στις 11:44 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει  

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η διακήρυξη 

δηλ.  08-08-2022  και ώρα 15:00.  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, 

(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό  διαγωνισμό 168978 και 

διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου 

ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από τους Παρακάτω  οικονομικούς Φορείς : 

ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ, με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 294608 

Αμέσως μετά αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά και ο 

υποφακελος οικονομική προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1. της διακήρυξης. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία 

των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού και στην 

αναθέτουσα αρχή.  

Η επιτροπή επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου για την 

παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι η ανωτέρω εταιρεία  υπέβαλε  έντυπη 

προσφορά με αρ/ πρωτ. 2/48799./09-08-2022 σύμφωνα   με τα άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των παραπάνω συμμετεχόντων και η Επιτροπή προχώρησε 

στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις ανά ημέρα και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος  για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης ήταν τα 

εξής  : 

1) το ΕΕΕΣ 

2) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 Ο οικονομικός φορέας ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ Υπέβαλε το ΕΕΕΣ και την εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ποσού 1.092,00 €  

Διευκρινίζεται ότι μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό έλεγχο του έντυπου φακέλου, ο 

Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε επιστολή προς τον εκδότη της εγγυητικής  επιστολής Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων Ρόδου περί της εγκυρότητας ή μη αυτής και έλαβε θετική απάντηση μέσω 

ΕΜΑIL για τον συμμετέχοντα ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας  υπέβαλε  ορθά τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής τους  και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον έλεγχο της 

Τεχνικής της Προσφοράς. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς 

Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ » η επιτροπή 

διαπίστωσε τα εξής 

καλύπτουν  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η επιτροπή 

του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς   

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ» 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) ο οικονομικός 

φορέας ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ 

 

 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=650783&tradingPartnerId=519607&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1811640394&oapc=14&oas=LNqCbRCnY0AR7m6BHQiy_Q..
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙI 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας : 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.586,15 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24% 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/42588/19-07-2022 

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 168978 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 22PROC010970845 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Παρασκευή 02/09/2022  του και ώρα 13:00 μ.μ.  οι 

παρακάτω: 

1. Μαράκα Ελένη, μονιμός Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Κανάκας Εμμανουήλ, μονιμος Υπάλληλος,  ως μέλος   

3. Βασίλα Ειρήνη, μόνιμος Υπάλληλος,  ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου , σύμφωνα με την με αριθμό 

1121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ :ΩΙΚΧΩ1Ρ-ΘΛΧ,  της οποίας οι όροι 

Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 511 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :ΩΧΒΞΩ1Ρ-

ΒΑ7),  συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 2
ου

 

Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ» και 

προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Σύμφωνα με το από 01/09/2022 πρακτικό της επιτροπής είχε περάσει στο επόμενο στάδιο άνοιγμα Οικονομικής 

Προσφοράς ο εξής Οικονομικός φορέας : 

ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 294608 

3
Ο
 ΣΤΑΔΙΟ  

Στις 13:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει  

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, 

(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε το ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με Α.Σ. 

168978και διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα  ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ , με 

αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 294608 ήταν η εξής : 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΒΑΡΔΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ            

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ                   

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                

(Ευρώ) 

ΚΟΣΤΟΣ                          

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    

(Ευρώ) 

Από 01 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 (181 ημέρες) – (4.344 ώρες) 

Εργάσιμες  Καθημερινές 

 

26+26+26+25+26+26 =155 

ημέρες 

    

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 

155 

(16 ώρ Χ 155 

ημ) 

2480 ΩΡΕΣ 

8,75 € 

(7,00+25%) 
21.700,00 € 
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Κυριακές – Αργίες 

 

5+4+4+5+4+4=26 ημέρες 

    

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 

26 

(16 ώρ Χ 26 ημ) 

416 ΩΡΕΣ 

14,00 € 

(7,00+100%) 
5.824,00 € 

Εργάσιμες  Καθημερινές 

Επόπτης  

155 ημέρες  

 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

155 

(8 ώρ Χ 155 ημ) 

1240 ΩΡΕΣ 

11,38 € 

(8,75+30%) 
14.111,20 € 

Κυριακές – Αργίες 

Επόπτης 

26 ημέρες 

 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

26 

(8 ώρ Χ 26 ημ) 

208 ΩΡΕΣ 

 

18,20 € 

(14,00 + 30%) 
3.785,60 € 

Κόστος Μισθοδοσίας Ασφάλισης άνευ Φ.Π.Α.:                                             45.420,80 € 

Διοικητικό Κόστος 20 %: 9.084,16 € 

Γενικό Σύνολο άνευ Φ.Π.Α: 54.504,96 € 

Φ.Π.Α. 24% 13.081,19 € 

Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α: 67.586,15 € 

 

Επισημάνεται ότι ο ανωτέρω οικονομικός φορέας  εξειδίκευσε  σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα 

στοιχεία της παρ. 01, του άρθρου 68, του Ν.3863/2010. Στην προσφορά του υπολόγισε εύλογο ποσοστό 

διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 

νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, επισύναψε στην προσφορά αντίγραφο της 

συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. Σημειώνεται ότι επειδή οι ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΔΗΔΗΣ δεν έχουν αποτυπώσει τις απαιτήσεις αυτές, ο συμμετέχοντας  υπέβαλλε και 

ξεχωριστό έντυπο οικονομικής προσφοράς σε μορφή pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο).  

 

Έτσι η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Ο.Ε.: 

1.  Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 

2.  Να περάσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης   ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ G8 SECURITY SERVICES, Επάγγελμα : 

Ι.Ε.Π.Υ.Α. για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με έδρα  20
ο
 ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ –ΛΙΝΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ 

Τ.Κ. 85103 με ΑΦΜ 052410453 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ.:2241002088 KINHTO: 6937419122 

 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 12521/02-09-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών & Τμήματος Προμηθειών, 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. 

 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.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(Τα  μέλη της με ιοψηφίας  κ.κ.  Γιαννάς Νικόλαος,  Κορωναίος  Ιωάννης  ψήφισαν «ΚΑΤΑ»  και 

Παντελής -Κωνσταντ ίνος Προυσάλογλου ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» )  

 

1. Εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά Ι & ΙΙ (παραλαβής – αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 67.586,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

2. Ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ G8 

SECURITY SERVICES», Επάγγελμα : Ι.Ε.Π.Υ.Α. για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με έδρα  20
ο
 ΧΛΜ 

ΡΟΔΟΥ –ΛΙΝΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ Τ.Κ. 85103 με ΑΦΜ:052410453 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ.:2241002088 

KINHTO: 6937419122. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 634/2022  

 

 

 

              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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