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Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 44
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 29
ης 

Δεκεμβρίου 2022 

 

Αριθμός Απόφασης 935/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01
ο
    

Έγκριση του πρακτικού της διαδικασίας της Διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για την 

«Παροχή υπηρεσίας Άμεσες Επείγουσες Υπηρεσίες για την άρση της επικινδυνότητας στο κτήριο της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 2715/29-12-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος 

Προμηθειών). 

 Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 29
η
 Δεκεμβρίου 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, 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.: 2/89610/29-12-2022, 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. 

Αφού διαπιστώθηκε, βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας, απαρτία από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και 

συναίνεση τους στην δια περιφοράς διαδικασία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών δήλωσαν 

παρόντα οκτώ (08) μέλη και ονομαστικά ως εξής:     

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)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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08. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
Απέχουμε από την ψηφοφορία λόγω της απόφασης του ΣΤΕ μέχρι διεκπεραίωσης της νομοθεσίας από το αρμόδιο 

Υπουργείου. 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για το μοναδικό (01) θέμα 

της ημερήσιας διάταξης καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, 

τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου 

Ρόδου,  με α/α 2715/29-12-2022 της Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:       

ΘΕΜΑ :   Έγκριση  του πρακτικού της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 

«Για την παροχή υπηρεσίας  Άμεσες Επείγουσες Υπηρεσίες για την άρση της επικινδυνότητας στο κτήριο της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου». 

Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένου  πρακτικού  της επιτροπής της διαπραγμάτευσης 

του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 «Για την παροχή υπηρεσίας  Άμεσες Επείγουσες Υπηρεσίες για την άρση της 

επικινδυνότητας στο κτήριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Για την παροχή υπηρεσίας  Άμεσες Επείγουσες Υπηρεσίες για την άρση της επικινδυνότητας στο κτήριο της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου». 

Στην Ρόδο σήμερα, 29-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συγκλήθηκε σε έκτακτη  συνεδρίαση στα 

γραφεία του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/16 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 

1121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :ΩΙΚΧΩ1Ρ-ΘΛΧ) προκειμένου να προβεί στην 

αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ » που 

κλήθηκε και κατατέθηκε στο πλαίσιο της Προσφυγής στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 Ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας  « 

Άμεσες Επείγουσες Υπηρεσίες για την άρση της επικινδυνότητας στο κτήριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Ρόδου 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου αριθμού μελών 3 παρέστησαν 3 ήτοι:  

1. Μαράκα Ελένη ως Πρόεδρος της επιτροπής 

2. Κανάκας Εμμανουήλ ως μέλος της επιτροπής 

3. Βασίλα Ειρήνη  ως μέλος της επιτροπής 

Τα μέλη της Ε.Δ. έχοντας υπόψη  : 

 Την Εισήγηση με α/α 2676/16-12-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

 Την απόφαση της Ο.Ε. 913/2022  με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης  

 Την προσφορά του Οικονομικού φορέα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ ποσού 30.000,00€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 37.200,00€ με το Φ.Π.Α. 

Εισηγούμαστε  

Την αποδοχή της προσφοράς και την σύναψη της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Οικονομικού 

φορέα  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ με έδρα Κολοκοτρώνη 10 Ρόδος, Τ.Κ. 85132 με ΑΦΜ 131025290, 

ποσού 37.200,00 €) με ΦΠΑ 24%. Για την παροχή υπηρεσίας  Άμεσες Επείγουσες Υπηρεσίες για την άρση 

της επικινδυνότητας στο κτήριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2715/29-12-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών, της 

εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου Ρόδου. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με το θέμα ημερήσιας διάταξης της 44
ης

 Έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

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

 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, 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  
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.  Προυσάλογου Παντελής -Κωνσταντίνος  δήλωσε  «ΑΠΟΧΗ»από την 

ψηφοφορία του  θέματος )  

1. Εγκρίνει το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή αναδόχου της 

«Παροχή υπηρεσίας  Άμεσες Επείγουσες Υπηρεσίες για την άρση της επικινδυνότητας στο κτήριο της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του 

Ν.4412/2016. 

2. Εγκρίνει την αποδοχή της προσφοράς και την σύναψη της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του 

Οικονομικού φορέα  «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ» με έδρα Κολοκοτρώνη 10 Ρόδος, Τ.Κ. 85132 με 

ΑΦΜ 131025290, ποσού 37.200,00€ με ΦΠΑ 24%, για την «Παροχή υπηρεσίας  Άμεσες Επείγουσες 

Υπηρεσίες για την άρση της επικινδυνότητας στο κτήριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου». 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται αμέσως, από την αρμόδια υπηρεσία, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.τ.λ., επί 

αποδείξει (άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 περ. β άρθρου 43 του ν.4605/19). 

Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Να κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

2. Να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής και σε περίπτωση 

άσκησης ή έκδοσης απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ.2 

του άρθρου 127 του Ν.4412/16. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 935/2022  

       

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑς 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 
 

Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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