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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 33
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης 

της 06
ης 

Σεπτεμβρίου 2022 

Αριθμός Απόφασης 636/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 20
ο
  

Έγκριση 02
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές κτιρίων σχολικών μονάδων Δ.Ε. 

Πεταλούδων», με Α/Α: 189894, προϋπολογισμού 300.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
(Εισήγηση με α/α 12524/02-09-2022 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) 

 

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 12524/02-09-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:        

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές κτιρίων σχολικών μονάδων Δ.Ε. 

Πεταλούδων», με Α/Α: 189894, προϋπολογισμού 300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

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

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο προσωρινός 

ανάδοχος.  

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

«Επισκευές κτιρίων σχολικών μονάδων Δ.Ε. Πεταλούδων» στον οικονομικό φορέα: «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα τέσσερα και μηδέν τέσσερα τοις εκατό (44,04%) 

και ποσό προσφοράς 136.406,56€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται: 

1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευές κτιρίων σχολικών μονάδων Δ.Ε. Πεταλούδων» υπέρ του 

οικονομικού φορέα: «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με μέση προσφερόμενη έκπτωση 44,04% 

επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς 136.406,56€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.    

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

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 189894 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Επισκευές κτιρίων σχολικών μονάδων Δ.Ε. Πεταλούδων» 

Προϋπολογισμού 300.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

(2
ο
 Στάδιο: Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη) 

Στην Ρόδο, την 01
η
 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα Γραφεία της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, συνήλθαν τα μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

του Ν.4412/16, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 354/2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΩΦΩ1Ρ-ΔΜΦ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, αποτελούμενη από τους:  

1. Κεφαλάκη Παύλο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ (Δήμος Ρόδου), ως πρόεδρο 

2. Περράκη Γεώργιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ (Δήμος Ρόδου), ως μέλος  

3. Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ (Δήμος Ρόδου), ως μέλος, 

προκειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, να ελέγξει τα δικαιολογητικά του προσωρινού 

μειοδότη, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.11 της διακήρυξης με αριθμό Πρωτοκόλλου 

32038/10.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010728663 2022-06-10) του Δήμου Ρόδου, για το έργο «Επισκευές 

κτιρίων σχολικών μονάδων Δ.Ε. Πεταλούδων». 

Η επιτροπή διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη την σχετική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, το νομικό πλαίσιο 

που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό και λαμβάνοντας υπόψη: 

Α. Την υπ΄ αριθμό 539/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΠΞΩ1Ρ-Δ26) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, 

με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου «Επισκευές κτιρίων σχολικών μονάδων Δ.Ε. 

Πεταλούδων» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι τον οικονομικός φορέας «ΜΠΟΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με μέση έκπτωση 44,04% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και 

ποσό προσφοράς 136.406,56€ χωρίς ΦΠΑ. 
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Β. Την υπ’ αρ. πρωτ. 49929/16.08.2022 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της επικοινωνίας του 

συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, για υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός 10 ημερών.  

Γ. Την εμπρόθεσμη κατάθεση, του οικονομικού φορέα «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»,  τόσο 

ηλεκτρονικά στις 25/08/2022 όσο και σε έντυπη μορφή με το Αρ. Πρωτ: 52518/26.08.2022 υποβλητικό, 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 

προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών.  

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο και 

ελέγχθηκαν από την επιτροπή Διαγωνισμού παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

α/α Είδος Δικαιολογητικού 
Άρθρο 

Διακήρυξης 

1.  
Ποινικό Μητρώο Γεώργιος Μπόκος – Έκδοση 11.07.2022  

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού και κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.3.α 

(22.Α.1) 

2.  
Φορολογική Ενημερότητα Ατομικής Επιχείρησης - Ισχύ έως 31/07/2022 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 23.3.β1 

(22.Α.2) 

 
3.  

Φορολογική Ενημερότητα Ατομικής Επιχείρησης - Ισχύ έως 26/09/2022 

(Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

4.  
Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας ατομικής επιχείρησης - Ισχύς έως 23/12/2022 

 (Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού και κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.3.β2 

(22.Α.2) 

5.  

Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση του κτιρίου στέγασης της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου» - Ισχύς έως 17/01/2023 

(Σε ισχύ την ημέρα προσκόμισης του δικαιολογητικού) 

23.3.β2 

(22.Α.2) 

6.  

Υπεύθυνες δηλώσεις: 

Α) περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης περί αθέτησης υποχρεώσεων στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Β) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 της Διακήρυξης  

Γ) Για την περίπτωση 22.Α.9 της Διακήρυξης 

Δ) Για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργολαβικών συμβάσεων  κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού (06/07/2022) και κατά την ημέρα της προσκόμισης των δικαιολογητικών 

(25/08/2022). Επισυνάπτεται πίνακας υπό εκτέλεση έργων κατά την ημέρα του διαγωνισμού 

(06/07/2022) και κατά την ημέρα της προσκόμισης των δικαιολογητικών (25/08/2022)  

Ε) Για μη ύπαρξης πράξεων επιβολής προστίμου από ΣΕΠΕ 

23.3.β3 

(22.Α.2) 

23.3.ε 

(22.Α.4) 

23.3.ζ 

(22.Α.9) 

7.  

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Μπόκος Γεώργιος.  

Έκδοση 18/07/2022  

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού και κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.3.γ1 

(22.Α.4) 

 

8.  

Εκτύπωση της Καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

(Εκτύπωση 13/04/2022 & 12/07/2022) 

23.3.γ3 

(22.Α.4) 

9.  
Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ – Μπόκος Γεώργιος. Ισχύς έως 31/12/2022 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού και κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 
 

10.  

Βεβαίωση ΤΕΕ περί μη καταδίκης μέλους Στελέχωσης Πτυχίου – Μπόκος Γεώργιος. Ισχύς 

έως 12/11/2022 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού και κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.3.ε 

(22.Α.4) 

 

11.  

Βεβαίωση ΜΕΕΠ αρ. 25975 της επιχείρησης «Μπόκος Γεώργιος του Αθανασίου» με 

ημερομηνία λήξης 20/05/2023, όπου περιλαμβάνεται και απαιτούμενη κατηγορία έργου 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με 1
η
 τάξη. 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού και κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.4 (22.Β) 

23.5 (22.Γ) 

23.6 (22.Δ) 

Τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ότι:   

i. Ικανοποιούν όλες τις ενότητες που περιγράφονται στο ΤΕΥΔ του μειοδότη,  

ii. Είναι σε ισχύ (σύμφωνα με τη διακήρυξη). 

Επιπλέον η επιτροπή προέβη δειγματοληπτικά σε έλεγχο εγκυρότητας ορισμένων δικαιολογητικών 

(Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστικές Ενημερότητες, Ποινικό Μητρώο).   

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού, και  
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Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι 

Την έγκριση του παρόντος 2
ου

 Πρακτικού Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές 

κτιρίων σχολικών μονάδων Δ.Ε. Πεταλούδων», με Α/Α Συστήματος 189894 και την ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ του 

διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο, «ΜΠΟΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με μέση έκπτωση 

44,04% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς 136.406,56€ χωρίς ΦΠΑ. 

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

Διακήρυξης, ενώ με ευθύνη του Προέδρου γίνεται η Διαβίβαση των δικαιωμάτων του ηλεκτρονικού Φακέλου 

Διαγωνισμού στον χειριστή του διαγωνισμού.  

 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 12524/02-09-2022 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. 

 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  

Εγκρίνει το ανωτέρω 02
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

του έργου «Επισκευές κτιρίων σχολικών μονάδων Δ.Ε. Πεταλούδων», με Α/Α Συστήματος 189894, 

προϋπολογισμού 300.000,00 €, και την ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΜΠΟΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με μέση έκπτωση 44,04% επί των τιμών του τιμολογίου 

μελέτης και ποσό προσφοράς 136.406,56€ χωρίς ΦΠΑ. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 636/2022  

 

              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 

ΑΔΑ: ΨΔΔΤΩ1Ρ-ΒΞ1


		2022-09-09T09:14:58+0300
	Athens




