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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 06
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  

της 17
ης  

Φεβρουαρίου 2023 

 

Αριθμός Απόφασης 45/2023 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 28
ο
    

Έγκριση 01
ου

 Πρακτικού διαπραγμάτευσης και  κατακύρωσης της Σύμβασης για την κατασκευή του 

έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ». (Εισήγηση 

με α/α 2805/03-02-2023 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων). 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 17
η
 Φεβρουαρίου 

2023 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.: 2/8222/13-02-2023, 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 απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, 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. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

08.  Κορωναίος Ιωάννης  
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09. Ζανεττούλλης Δημήτριος  

10. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου κας Κυριακής Νικολαίδου, της Γραμματέας της 

Οικονομικής Επιτροπής κας Παπαγεωργίου Μαρίας και της υπαλλήλου Οικονομικής Επιτροπής κας 

Χαραλάμπους Άννας. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής με 6 μέλη της πλειοψηφίας και 4 μέλη της μειοψηφίας αποτυπώνει τις αναλογίες 

του δημοτικού συμβουλίου. Κατόπιν της με α.π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματικής Πράξης επικύρωσης του 

Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά την 01
η
 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 

νέας δημοτικής θητείας 2019-2023, η παράταξη της πλειοψηφίας μετά δύο επακόλουθων ανεξαρτητοποιήσεων και μία 

ανεξαρτητοποίησης από την Αντιπολίτευση, η αναλογία στα 49 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως 

ακολούθως: 

 Παράταξη Πλειοψηφίας: 26 

 Παρατάξεις Μειοψηφίας: 20 

 Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι: 3 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου συγκροτείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή τον οριζόμενο από τον ίδιο 

Αντιδήμαρχο και δέκα (10) μέλη δημοτικούς συμβούλους.  

Οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι λογίζονται κατά τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής συνεπώς ακόμη και με το 

σενάριο της απλής αναλογικής εκπροσώπησης πλειοψηφίας και μειοψηφίας  26/23 επί των 10 μελών του οργάνου 

αντιστοιχούν: 

 6 μέλη στην πλειοψηφία 

 4 μέλη στη μειοψηφία  

Η δημοτική αρχή καταλαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο και της αναλογεί τουλάχιστον η 

απόλυτη πλειοψηφία στις επιτροπές του Δήμου.  

Στη σημερινή σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής εκ των 10 μελών ως δημοτικών συμβούλων, τα 6 μέλη 

καταλαμβάνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και τα 4 καταλαμβάνονται από τη μειοψηφία. 

Είτε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, είτε με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018, είτε με τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19, η κατάληψη της απόλυτης πλειοψηφίας της δημοτικής αρχής στο 

δημοτικό συμβούλιο αποτυπώνεται και στην απόλυτη πλειοψηφία εκ των 10 οριζόμενων δημοτικών συμβούλων ως 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι κατ’ελάχιστον 6 εκ των 10 μελών.  

Η σημερινή σύνθεση εδρών στην Οικονομική Επιτροπή προέκυψε στις 09.01.2022 με την Απόφαση 2/2022 του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τη διενέργεια των προβλεπόμενων ψηφοφοριών.  

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ 932/96599/19.12.2021: 

Οι δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες αποτελούν και βάση υπολογισμού των εδρών που δικαιούνται στις επιτροπές βάσει 

του εκλογικού μέτρου, είναι αυτές που έχουν διαμορφωθεί: 

α) κατά τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των δημαιρεσιών, καθώς και 

β) κατά τον χρόνο διενέργειας νέων εκλογών που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας των επιτροπών για την 

πλήρωση τυχόν κενών θέσεων των τακτικών μελών της λογιζόμενης ως ενιαίας παράταξης των ανεξάρτητων.   

Καμία από τις ανωτέρω συνθήκες δεν πληρούται για την μεταβολή της σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς 

ουδείς από τους τρεις ανεξάρτητους συμβούλους σήμερα δεν καταλάμβανε θέση τακτικού μέλους της Οικονομικής 

Επιτροπής κατά το χρόνο διεξαγωγής των δημαιρεσιών (09.01.2022) 

Σύνθεση οργάνου κατά το χρόνο των δημαιρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις με βάσει την αναλογία 

26/23 επί των 49 μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Άρθρο 74 Ν. 3852/2010 Άρθρο 76 Ν. 4555/2018 Άρθρο 2 Ν. 4623/2019 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από 

τον ίδιο Αντιδήμαρχος 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο οριζόμενος 

από τον ίδιο Αντιδήμαρχος 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο 

οριζόμενος από τον ίδιο 

Αντιδήμαρχο 

Πλειοψηφία: 6/10 μέλη 

Πλειοψηφία: 2 με Απόφαση 

Δημάρχου και 4/10 με ψηφοφορία 

βάσει εκλογικού μέτρου 

Πλειοψηφία: 2 με Απόφαση 

Δημάρχου και 4/10 μέλη με 

ψηφοφορία  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/
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Μειοψηφία: 4/10 μέλη 
Μειοψηφία : 4 με ψηφοφορία βάσει 

εκλογικού μέτρου. 
Μειοψηφία 4/10 μέλη  

Συνεπώς, σύμφωνα με την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών του 2019 των εκλεγέντων ανά 

παράταξη και σύμφωνα με τη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου κατά παρατάξεις τον χρόνο των πλέον 

πρόσφατων δημαιρεσιών στις 09.01.2022,  η σημερινή σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου 

τηρεί τόσο τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018 όσο και τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 είναι 

πλήρως σύμφωνη με τα άρθρα 5 παρ. 1, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος αποτυπώνοντας την “απλή αναλογική” 

επί των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και «εκφράζοντας τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης 

της λαϊκής θέκησης και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού» (ΣτΕ 2377/2022).  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email,  επί συνόλου σαράντα (40) 

και ενός (01) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η 
εισήγηση με α/α 2805/03-02-2023 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, της εφαρμογής εισηγήσεων 

του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:       

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαπραγμάτευσης και  κατακύρωσης της Σύμβασης για την κατασκευή του 

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Την με αριθμό 904/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ: 6ΦΨΔΩ1Ρ-Κ7Χ) με 

την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ » και αποφασίστηκε η ανάθεση με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. γ και 32Α του Ν4412/16  

2. Την με αρ. πρωτ. 2/3232/16-01-2023 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

3. Το πρακτικό του τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης, το οποίο εισηγείται την ανάθεση του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» στην εργοληπτική 

επιχείρηση «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση    πέντε τοις εκατό  (5,00%), ήτοι ποσού 

προσφοράς 245.237,91€ χωρίς Φ.Π.Α. ή  332.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την αποδοχή των προσφορών όπως αυτές εγκρίθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή που συνέταξε το 

Πρακτικό κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

2. Την αποδοχή της ανακήρυξης του αναδόχου του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» όπως αυτή εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή που συνέταξε το 

Πρακτικό και αφορά στον Οικονομικό Φορέα «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 5,00% 

επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς ήτοι ποσού προσφοράς 245.237,91€ χωρίς Φ.Π.Α. 

ή   332.500,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

3.Την έγκριση του Πρακτικού διαπραγμάτευσης και την κατακύρωση της Σύμβασης για την κατασκευή του 

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» στην 

εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση πέντε  τοις εκατό (5,00%), 

ήτοι ποσού προσφοράς 245.237,91€ χωρίς Φ.Π.Α. ή        332.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

4. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  προκειμένου να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

5. Την εξουσιοδότηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. 

Στέφανου Ι. Δράκου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έως την υπογραφή της 

σύμβασης.  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 32 παρ.2 περ. γ και 32 Α 

του Ν4412/2016  

για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ » αρχικού Προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής. 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου (Ιπποτών 4, Ρόδος) 

την Παρασκευή 20  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023 και ώρα 12:00 π.μ. οι παρακάτω: 
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Α) Γιώργος Γιαννόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων.  

Β) Εμμανουήλ Κιαουρτζής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης και 

Μνημείων.  

Γ) Κυριάκος Τσιμπιδάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης και 

Μνημείων.  

αποτελούντες το Τριμελές Όργανο Διεξαγωγής Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη Αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», 

σύμφωνα με την με αριθμό 904/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ: 6ΦΨΔΩ1Ρ-

Κ7Χ) και κατόπιν της με αρ. πρωτ. 2/3232/16-01-2023 Πρόσκλησης για συμμετοχή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, η οποία αποσταλεί σε τρεις Οικονομικούς Φορείς για την συμμετοχή τους στην Διαδικασία 

και συγκεκριμένα στους:  

1. «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 

       2.  «ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

        3.  «ΒΡΕΤΟΥ Α.  Ε.Ε.» 

προβήκαμε στην διεξαγωγή της διαδικασίας.  

Στην Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης προσήλθαν οι προαναφερόμενες Εταιρίες οι οποίες   εμπρόθεσμα 

κατέθεσαν ενώπιων του Τριμελούς Οργάνου η πρώτη και στο πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου η δεύτερη  

(2/3989/20-1-2023) και η Τρίτη (2/3990/20-1-2023), Φάκελους Προσφοράς. 

 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών (12:00 π.μ.) το Τριμελές Όργανο, 

άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των 3 συμμετεχόντων.  

Αρχικά έγινε έλεγχος του περιεχομένου του υποφάκελου με τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα 

οποία σύμφωνα με την με αριθμό 2/3232/16-01-2023 πρόσκληση ήταν τα παρακάτω: 

 1) Βεβαίωση ΜΕΕΠ , Α2 τάξης και άνω για έργα Οικοδομικών Εργασιών.  

2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.  

3) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 4) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω 

πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

5) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η 

μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.  

6) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι όροι 

αποκλεισμού στα εδάφια α, γ, δ, ε, στ, ζ, η της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (όπως 

τροποποιήθηκε με άρθρο 22 του Ν.4782/2021).  

7) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).  

Μετά από ενδελεχή έλεγχο, αποδείχθηκε ότι οι και οι 3 συμμετέχοντες είχαν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα 

έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν, τα οποία ήταν έγκυρα και σε ισχύ. Κατόπιν τούτου το Τριμελές 

Όργανο ομόφωνα αποφάσισε και οι 3 οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία προκρίνονται στο 

επόμενο στάδιο της Διαδικασίας.  

 

2ο ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο, 2ο Στάδιο της διαδικασίας που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων.  
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Μετά το άνοιγμα των υποφακέλων της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των 3 συμμετεχόντων Οικονομικών 

Φορέων, συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας κατά σειρά μειοδοσίας, με τα ποσά προσφοράς και τη μέση 

έκπτωση επί των τιμών της μελέτης. 

Α/Α     Οικονομικός Φορέας                     Μέση Έκπτωση     Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)  

1        ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ         5 ,00%                    245.237,91  €  

2        ΒΡΕΤΟΥ Α.  Ε.Ε.                                    2,00%                      252.982,26 €  

3        ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     1,00%                      255.563,71 €  

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, το Τριμελές Όργανο διεξαγωγής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ. γ και 32 Α του Ν4412/2016 Για την ανάδειξη ανάδοχου 

εκτέλεσης της έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» 

Προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή  

1. Να κάνει δεκτές τις προσφορές των 3 Οικονομικών Φορέων που προσκλήθηκαν στην διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  

2. Να ανακηρύξει Ανάδοχο του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ» τον Οικονομικό Φορέα «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 5,00% επί 

των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς ήτοι ποσού προσφοράς 245.237,91€ χωρίς Φ.Π.Α. ή        

332.500,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2805/03-02-2023 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 

 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), τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022, και το Νόμο 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023).   

 Την με αρ. πρωτ.: 2/7704/09-02-2023 Διαπιστωτική πράξη νέας σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου. 

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 (Τα μέλη της με ιοψηφίας κ.κ.  Κορωναίος Ιωάννης,  Ζανεττούλλης Δημήτριος ψήφισαν  " ΚΑΤΑ"  και  

Προυσάλογλου Παντελής -Κωνσταντίνος δήλωσε " ΑΠΟΧΗ"  από την ψηφοφορία  του  θέματος )  

1. Εγκρίνει την αποδοχή των προσφορών όπως αυτές εγκρίθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή που 

συνέταξε το Πρακτικό κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

2. Εγκρίνει την αποδοχή της ανακήρυξης του αναδόχου του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» όπως αυτή εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή 

που συνέταξε το Πρακτικό και αφορά στον Οικονομικό Φορέα «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ» με 

μέση έκπτωση 5,00% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς ήτοι ποσού προσφοράς 

245.237,91€ χωρίς Φ.Π.Α. ή  332.500,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

3. Εγκρίνει το ανωτέρω Πρακτικό διαπραγμάτευσης και κατακυρώνει την Σύμβαση για την κατασκευή 

του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» στην 

εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση πέντε  τοις εκατό 

(5,00%), ήτοι ποσού προσφοράς 245.237,91€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 332.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24% 

4. Εξουσιοδότείται η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  προκειμένου να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

ΑΔΑ: 9ΕΤΤΩ1Ρ-ΤΡΡ



06/06 

 

5. Εξουσιοδότείται ο αρμόδιος Αντιδημάρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. 

Στέφανου Ι. Δράκου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έως την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 45/2023  

      

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Κορωναίος Ιωάννης 

Ζανεττούλλης Δημήτριος 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

      

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 

 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 
 

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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