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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 09
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 16
ης 

Μαρτίου 2023 

 

Αριθμός Απόφασης 65/2023 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01
ο
    

Έγκριση του πρακτικού 04
ου

 συμμόρφωσης με την απόφαση 285/2023 της ενιαίας αρχής δημοσιών 

συμβάσεων του 4
ου

 κλιμακίου, ακύρωση της απόφασης της Ο.Ε. 842/2022 και ορισμός εκ νέου οριστικού 

αναδόχου για την υπηρεσία Ασφάλιση Οχημάτων – μηχανημάτων έργου έτους 2022-2023. (Εισήγηση με 

α/α 2892/10-03-2023 Διεύθυνσης  Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών). 

 Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 16
η
 Μαρτίου 2023 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 85/10-01-2023 

απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:6ΡΡ2Ω1Ρ-ΘΩΨ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και 

Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη με αριθμ. πρωτ.: 2/17013/16-03-2023, 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, 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 έντεκα (11) μέλη και ονομαστικά ως εξής:     

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  
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08.  Κορωναίος Ιωάννης  

09.  Παλαιολόγου Μιχαήλ  

10.  Ζανεττούλλης Δημήτριος  

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

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, για τα δύο (02) θέματα της 

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

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 2892/10-03-2023 Τμήματος Προμηθειών-

Διεύθυνσης Οικονομικών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:       

Θέμα :   έγκριση του πρακτικού 4 συμμόρφωση με την απόφαση 285 /2023 της ενιαίας αρχής δημοσιών 

συμβάσεων του 4ου κλιμακίου, ακύρωση της απόφασης της Ο.Ε. 842/2022 και ορισμός εκ νέου οριστικού 

αναδόχου για την υπηρεσία Ασφάλιση Οχημάτων – μηχανημάτων έργου έτους 2022-2023  

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένου  πρακτικών  της επιτροπής για συμμόρφωση με 

την απόφαση 285 /2023 της ενιαίας αρχής δημοσιών συμβάσεων του 4ου κλιμακίου, ακύρωση της απόφασης 

της Ο.Ε. 842/2022 και ορισμός εκ νέου οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία Ασφάλιση Οχημάτων – 

μηχανημάτων έργου έτους 2022-2023  

 Συνημμένα : 

 4ο πρακτικό επιτροπής για την συμμόρφωση με την απόφαση 285 /2023 της ενιαίας αρχής δημοσιών συμβάσεων του 4ου 

κλιμακίου, ακύρωση της απόφασης της Ο.Ε. 842/2022 και ορισμός εκ νέου οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία Ασφάλιση 

Οχημάτων – μηχανημάτων έργου έτους 2022-2023  

 Αριθμός απόφασης: 285 /2023 της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  IV 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 285 /2023 ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ   

ΓΙΑ  την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας : 

 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας : 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Οχημάτων – μηχανημάτων έργου έτους 2022-2023 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.549,97 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 0% και του δικαιώματος προαίρεσης 9% 

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

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/65816/07-10-2022 

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :  174020 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 22PROC011384584  

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Παρασκευή 10 του μηνός Μαρτίου    του έτους 

2023  και ώρα 11:00 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  690/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ :9Ω0ΤΩ1Ρ-Ι57), συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για 

την σύνταξη του 4
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
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ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 -2023 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ» 

και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

η επιτροπή έχοντας υπόψιν  

1. την απόφαση 285/2023 της ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του 4
ου

 κλιμακίου σύμφωνα με την οποία 

έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή του οικονομικού φορέα <<ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ>> σύμφωνα με την οποία πρέπει να ακυρωθεί η απόφαση της Ο.Ε. 

842/2022 (ορισμος οριστικού αναδόχου )  και να αποστείλει  έγγραφο προς τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ 

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. σύμφωνα με το παρακάτω σκεπτικό 

 Εντούτοις από την επισκόπηση των ανωτέρω και δη από το περιεχόμενο των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, 

πρέπει να γίνει δεκτό ότι εν προκειμένω δεν συνάγονται ευκρινώς, τα συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι εάν η 

σύμβαση έχει υπογραφεί (με την ιδιότητα του αναδόχου) από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΕ» ή την 

εταιρεία« ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΑΕΓΑ». Δοθέντος ότι ο επίδικος διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, κατά τη βούληση δε του νομοθέτη οι καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

αφορούν και τον φορέα που θα παράσχει τη ζητούμενη υπηρεσία και για τον λόγο αυτό, άλλωστε,ρητά 

προβλέπεται στο άρθρο 79 ότι, όταν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις προβλεπόμενες πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς 

αυτούς, στη προκειμένη περίπτωση πρέπει να γίνει δεκτό ότι η αναθέτουσα αρχή όφειλε να ζητήσει 

διευκρινήσεις ιδίως δε την προσκόμιση από την ώδε παρεμβαίνουσα εταιρεία των συμβάσεων που άπτονται 

των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και 3.2.της υπόψη 

διακήρυξης κατά τις οποίες «Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 

δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016» 

 Επειδή, κατ΄  ακολουθίαν των ανωτέρω, η προσφυγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, να ακυρωθεί η 

προσβαλλόμενη απόφαση καθ΄ ο μέρος ανέδειξε την ώδε παρεμβαίνουσα εταιρεία οριστική ανάδοχο χωρίς να 

προβεί στην απαιτούμενη κλήση της προς διευκρινήσεις και προς τούτο αναπέμπει όπως προβεί στα 

νόμιμα. 

2. Το με αρ. πρωτ. 14654/08-03-2023 έγγραφο του Δήμου μας Υποβολή συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών σύμφωνα με την με αριθμό 285/2023 Απόφαση του 4ου Κλιμακίου της ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Που απεστάλλει στον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ 

Α.Ε. μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

3. Τα προσκομισθέν έγγραφα του οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. και ειδικότερα τις 

συμβάσεις με το Δήμο Ρόδου 2019 και 2020 τη σύμβαση με τον ερυθρό σταυρό 2021, την σύμβαση με την 6
η
 

υγειονομική περιφέρεια, καθώς και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών των συμβάσεων, καθώς επίσης και 

επικυροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης. ήταν τα εξής : 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου για όλους τους εταίρους  

 Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή για τον προσωρινό 

ανάδοχο, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον προσωρινό ανάδοχο.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης. 

Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών 
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Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

 Πιστοποιητικά του πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. 

 Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους 

εγκατάστασης τους, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας, δηλαδή σε εμπορία ή κατασκευή του 

προσφερόμενου είδους προσκομίζοντας πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την υπηρεσία        
<< ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Οχημάτων – μηχανημάτων έργου έτους 2022-2023>> 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 Να ακυρωθεί η απόφαση της Ο.Ε. 842/2022 (ορισμός οριστικού αναδόχου) 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα  με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. για την 

ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου 2022-2023 , με έδρα Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 31-33, 

Τ.Κ.66100 Δράμα,  με ΑΦΜ 800429918  ΔΥΟ -ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΛ.: 25210 31000, FAX 25210-30222    

email arvanasf@otenet.gr,  με ποσό  45.300,00€ με Φ.Π.Α. 0% και με δικαίωμα προαίρεσης 9% ποσού 

49.377,00€ η ασφάλιση θα γίνει από την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2892/10-03-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών, 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. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Τα μέλη της με ιοψηφίας  κ.κ.  Κορωναίος Ιωάννης,  Παλαιολόγου Μιχαήλ & Ζανεττού λλης Δημήτριος 

δήλωσαν « ΑΠΟΧΗ» από  την  ψηφοφορία του θέματος)  

1. Εγκρίνει το 04
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ασφάλισης των οχημάτων - μηχανημάτων έργου του 

Δήμου Ρόδου έτους 2022-2023», προς συμμόρφωση της με αρ. 285/2023 απόφασης της ενιαίας αρχής 

δημοσίων συμβάσεων (4
ο
 κλιμάκιο) 

2. Έγκρίνει την ακύρωση της απόφασης με αρ. 842/2022 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον 

ορισμό οριστικού αναδόχου της υπηρεσίας «Ασφάλισης των οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Ρόδου έτους 2022-2023», προς συμμόρφωση της με αρ. 285/2023 Απόφασης του 04ου Κλιμακίου της 

ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 

3. Εγκρίνει τον ορισμό του οριστικού αναδόχου για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου 

2022-2023, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.», με έδρα Θ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 31-33, Τ.Κ.66100 Δράμα,  με ΑΦΜ: 800429918  ΔΟΥ -ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΛ.: 25210 31000, 

FAX 25210-30222, email arvanasf@otenet.gr,  με ποσό  45.300,00€ με Φ.Π.Α. 0% και με δικαίωμα 

προαίρεσης 9% ποσού 49.377,00€ η ασφάλιση θα γίνει από την «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε. Γενικών 

Ασφαλίσεων». 

mailto:arvanasf%40otenet.gr
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 65/2023  

       

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Κορωναίος Ιωάννης 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

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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