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Πρακτικό Συνεδρίασης
Αριθμός: 3 / 28-01-2019
Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 28
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-32017 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού &
ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του
Αντιπροέδρου κ. Δράκου Στέφανου, με αριθμ. πρωτ. 2/4171/ 24.01.2019, η οποία
κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του
ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5) μέλη και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.:1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Παρασκευά Δημήτριο, 3. Σταυρή Μιχαήλ,
4. Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ,
ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νος), 2. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, (δικ/νος),
3. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 5. Σπανό - Παπαγιάννη
Αναστάσιο (δικ/νος), 6. Δράκο Στέφανο (δικ/νος),
παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής
υπαλλήλου κ. Παπαγεωργίου Μαρίας, της υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης
Οικονομικής επιτροπής Δήμου Ρόδου κ. Καρτάνου Παρασκευής και του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου,

ΘΕΜΑ

Aπόφ. Αρ. 29 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΜ2ΧΩ1Ρ-ΑΡΖ)

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπείγοντος θέματος εκτός ημερησίας
διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης
Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας
ταυτόχρονα τα μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη ενός κατεπείγοντος θέματος, όπου
σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη
της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να συζητηθεί μετά από την έναρξη της συζήτησης
των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη και να λάβει τη σχετική
απόφαση:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την προμήθεια «Ελαστικών
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου»
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/4505/28-01-2019)
Το θέμα πρέπει να συζητηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και
να αναδειχθεί ο οριστικός μειοδότης για την εν λόγω προμήθεια.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του
Ν.4555/2018,
 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
των ανωτέρω θεμάτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ένταξη του παρακάτω ενός (1) κατεπείγοντος θέματος στην 3η τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο θα
συζητηθεί μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην
ημερήσια διάταξη, και θα ληφθεί για αυτό η σχετική απόφαση, ως εξής:

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την προμήθεια «Ελαστικών
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου»

ΘΕΜΑ 1ο

Aπόφ. Αρ. 30 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΜΩ1Ρ-Μ9Ψ)

Αναμόρφωση
προϋπολογισμού,
οικονομικού έτους 2019.

τροποποίηση

τεχνικού

προγράμματος

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/3775/23-01-2019)
Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ.
πρωτ. 2/3775/23-1-2019 η οποία έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος,
οικονομικού έτους 2019.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί
οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των
πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη
δημιουργία νέων πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν
έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο
«αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και
για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5
ΒΔ 17/5-15/6/1959).
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Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες
ανάγκες επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού
προγράμματος και επιχειρησιακού προγράμματος δράσης για να εγγραφούν πιστώσεις που
κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Εισαγωγή πιστώσεων
1. Κ.Α 1322.0029 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου για τη συμμετοχή αθλητικής
αποστολής στα Island Games 2019» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 €, με μεταφορά ίσου
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου
στον Κ.Α. 61-6472.0002
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Εισαγωγή πιστώσεων
1. Κ.Α 61-6472.0002 και τίτλο «Έξοδα συμμετοχής αθλητικής αποστολής στα Island Games
2019» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό,
έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0029
Το αρχικό αποθεματικό είναι 741.094,24€ και μετά από τις παραπάνω εγγραφές παραμένει
αμετάβλητο
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά:
ΕΣΟΔΑ

186.538.071,86

ΕΞΟΔΑ

185.796.977,62

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

741.094,24

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ.
Αντωνάτου Γεράσιμου και της Δ/ντριας Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καλογήρου Παρασκευής)
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.:
2/4575/28-1-2019 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού &
Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση
της υπ’ αριθμ. 2/3775/23-1-2019 εισήγηση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος έτους 2019» ως εξής:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/3775/23-1-2019 εισήγησης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2019.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί
οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των
πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη
δημιουργία νέων πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν
έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο
«αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και
για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5
ΒΔ 17/5-15/6/1959).
Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες
ανάγκες επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού
προγράμματος και επιχειρησιακού προγράμματος δράσης για να εγγραφούν πιστώσεις που
κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Εισαγωγή πιστώσεων
1. Κ.Α 1321.0020 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, ΓυμνασίουΛυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000€, με
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μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-7341.0020
Αύξηση πιστώσεων
1. Κ.Α 1323.0005 και τίτλο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε Δημόσια
κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ''ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» προϋπολογισμού
δαπάνης 332.630,00€, κατά 20.172€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από
αίτημα του τμ. Προμηθειών.
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 706142.0002
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Μείωση πιστώσεων
1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού δαπάνης
864.961,98€, κατά 250.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα
του τμ. Προμηθειών.
2. Κ.Α 15-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000€, κατά
160.060,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ.
Προμηθειών.
Εισαγωγή πιστώσεων
1. Κ.Α 00-6111.0002 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 90.317,51€, με μεταφορά ίσου ποσού από
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.
2. Κ.Α 00-6495.0027 και τίτλο «Δαπάνες ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά
αδύναμων προσώπων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.
3. Κ.Α 10-6011.0003 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (Τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 25.855,74€, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.
4. Κ.Α 10-7131.0002 και τίτλο «Επέκταση συστήματος διαχείρισης εισιτηρίων Κοιλάδας
Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 26.784,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.
5. Κ.Α 30-6641.0003 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων (Εκκαθάριση πρακτικού
συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς)» προϋπολογισμού δαπάνης 4.770,85€, με μεταφορά ίσου
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.
6. Κ.Α 30-7336.0045 και τίτλο «Συμπλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
βιολογικού ΧΥΤΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 27.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.
7. Κ.Α 35-6142.0004 και τίτλο «Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκκοκου Maconellicoccus
hirsutus» προϋπολογισμού δαπάνης 25.048,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.
8. Κ.Α 40-7413.0074 και τίτλο «Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης κοινότητας
Θεολόγου Ρόδου (Εκκαθάριση πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς)»
προϋπολογισμού δαπάνης 54.759,04€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα
από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.
9. Κ.Α 61-7341.0020 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, ΓυμνασίουΛυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 €, με
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0020
10. Κ.Α 70-6021.0003 και τίτλο «Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών Δ/νσεων
(Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 4.764,08€, με μεταφορά ίσου
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.
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11. Κ.Α 70-7131.0003 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για τη Δ.Ε.
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 72.912,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό,
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.
Αύξηση πιστώσεων
1. Κ.Α 15-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης
619.379,28€, κατά 370.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (Ένταξη του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο
σπίτι» στο Δήμο Ρόδου).
2. Κ.Α 15-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων»
προϋπολογισμού δαπάνης 111.087,00€, κατά 92.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (Ένταξη του προσωπικού του
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στο Δήμο Ρόδου).
3. Κ.Α 35-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική και συμβουλευτική
υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης, παρακολούθησης,
υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, κατά
11.242,80€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ.
Προμηθειών.
4. Κ.Α 35-6692.0003 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (σύμβαση έτους 2018)»
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, κατά 11.882,90€, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.
5. Κ.Α 60-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 445.212,58€, κατά 49.468,06€,
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ.
Προμηθειών.(Συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη)
6. Κ.Α 70-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοικητικής διαχείρισης και
τεχνικής υποστήριξης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, κατά
20.172€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ.
Προμηθειών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1323.0005
Το αρχικό αποθεματικό είναι 741.094,24€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές,
λαμβάνοντας
υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 2/3775/23-1-2019 εισήγησης, μειώνεται κατά
462.244,98€
και το τελικό αποθεματικό είναι 278.849,26€
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά:
ΕΣΟΔΑ

186.808.243,86

ΕΞΟΔΑ

186.529.394,60

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

278.849,26

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ.
Αντωνάτου Γεράσιμου και της Δ/ντριας Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καλογήρου Παρασκευής)
Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
 Την με αρ. πρωτ.: 2/3775/23-1-2019 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού &
πληροφόρησης Δήμου Ρόδου,
 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/4575/28-1-2019 του τμήματος
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου,
 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και του άρθρου 77 του 4555/2018,
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 Το άρθρο 8 της παρ.4ΒΔ17/5-15/6/1959,
 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και
οικονομικού έτους 2019, ως κατωτέρω:
ΜΕΡΟΣ Α’
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Εισαγωγή πιστώσεων
1. Κ.Α 1322.0029 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου για τη συμμετοχή αθλητικής
αποστολής στα Island Games 2019» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 €, με μεταφορά ίσου
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου
στον Κ.Α. 61-6472.0002.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Εισαγωγή πιστώσεων
1. Κ.Α 61-6472.0002 και τίτλο «Έξοδα συμμετοχής αθλητικής αποστολής στα Island Games
2019
» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α.
1322.0029
ΜΕΡΟΣ Β’
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Εισαγωγή πιστώσεων
1. Κ.Α 1321.0020 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, ΓυμνασίουΛυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000€, με
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-7341.0020
Αύξηση πιστώσεων
1. Κ.Α 1323.0005 και τίτλο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε Δημόσια
κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ''ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» προϋπολογισμού
δαπάνης 332.630,00€, κατά 20.172€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από
αίτημα του τμ. Προμηθειών.
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 706142.0002
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Μείωση πιστώσεων
1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού δαπάνης
864.961,98€, κατά 250.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα
του τμ. Προμηθειών.
2. Κ.Α 15-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000€, κατά
160.060,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ.
Προμηθειών.
Εισαγωγή πιστώσεων
1. Κ.Α 00-6111.0002 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 90.317,51€, με μεταφορά ίσου ποσού από
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.
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2. Κ.Α 00-6495.0027 και τίτλο «Δαπάνες ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά
αδύναμων προσώπων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.
3. Κ.Α 10-6011.0003 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (Τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 25.855,74€, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.
4. Κ.Α 10-7131.0002 και τίτλο «Επέκταση συστήματος διαχείρισης εισιτηρίων Κοιλάδας
Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 26.784,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.
5. Κ.Α 30-6641.0003 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων (Εκκαθάριση πρακτικού
συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς)» προϋπολογισμού δαπάνης 4.770,85€, με μεταφορά ίσου
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.
6. Κ.Α 30-7336.0045 και τίτλο «Συμπλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
βιολογικού ΧΥΤΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 27.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.
7. Κ.Α 35-6142.0004 και τίτλο «Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκκοκου Maconellicoccus
hirsutus» προϋπολογισμού δαπάνης 25.048,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.
8. Κ.Α 40-7413.0074 και τίτλο «Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης κοινότητας
Θεολόγου Ρόδου (Εκκαθάριση πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς)»
προϋπολογισμού δαπάνης 54.759,04€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα
από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.
9. Κ.Α 61-7341.0020 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, ΓυμνασίουΛυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 €, με
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0020
10. Κ.Α 70-6021.0003 και τίτλο «Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών Δ/νσεων
(Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 4.764,08€, με μεταφορά ίσου
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.
11. Κ.Α 70-7131.0003 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για τη Δ.Ε.
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 72.912,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό,
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.
Αύξηση πιστώσεων
1. Κ.Α 15-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης
619.379,28€, κατά 370.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (Ένταξη του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο
σπίτι» στο Δήμο Ρόδου).
2. Κ.Α 15-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων»
προϋπολογισμού δαπάνης 111.087,00€, κατά 92.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (Ένταξη του προσωπικού του
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στο Δήμο Ρόδου).
3. Κ.Α 35-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική και συμβουλευτική
υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης, παρακολούθησης,
υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, κατά
11.242,80€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ.
Προμηθειών.
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4. Κ.Α 35-6692.0003 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (σύμβαση έτους 2018)»
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, κατά 11.882,90€, με μεταφορά ίσου ποσού από το
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.
5. Κ.Α 60-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 445.212,58€, κατά 49.468,06€,
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ.
Προμηθειών.(Συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη)
6. Κ.Α 70-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοικητικής διαχείρισης και
τεχνικής υποστήριξης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, κατά
20.172€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ.
Προμηθειών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1323.0005
Το αρχικό αποθεματικό είναι
λαμβάνοντας

741.094,24€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές,

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 2/3775/23-1-2019 εισήγησης, μειώνεται κατά
462.244,98€
και το τελικό αποθεματικό είναι 278.849,26€
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά:
ΕΣΟΔΑ

186.808.243,86

ΕΞΟΔΑ

186.529.394,60

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ 2ο

278.849,26

Aπόφ. Αρ. 31 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΑΚΖΩ1Ρ-3ΣΕ)

Έγκριση ορισμού μελών στις επιτροπές διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης
διαγωνισμών για το έτος 2019
(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/3460/22-1-2019)
Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/3460/22-01-2019, ως
κατωτέρω:
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 Το άρθρο 221 του Ν.4412/16 (Νέος Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και
προμηθειών του Δημοσίου)
 Το άρθρο 72 του Ν. 3463/2006
 το Ν. 3852/10
σας αποστέλλουμε προς έγκρισή σας τις κάτωθι επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών για
την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών με ισχύ μέχρι και τις 31/12/2019.
1: Επιτροπή για διεξαγωγή διαγωνισμών προμήθειας υλικών
Τακτικά μέλη:
 Αφαντενός Νίκος (Πρόεδρος)
 Μανώλης Κανάκας
 Γεράσιμος Αντωνάτος
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Αναπληρωματικά μέλη:
 Διακολιός Βασίλης (Πρόεδρος)
 Μυλωνάς Δημήτρης
 Μωραίτης Βασίλης
2: Επιτροπή για διεξαγωγή διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών
Τακτικά μέλη:
 Αφαντενός Νίκος-Πρόεδρος
 Κακάκη Υπακοή
 Κρητικού Άννα Λαμπράκη
Αναπληρωματικά μέλη:
 Αφαντενός Νίκος -Πρόεδρος
 Μανώλης Κανάκας
 Γεράσιμος Αντωνάτος
3: Επιτροπή για μίσθωση μηχανημάτων
Τακτικά μέλη:
 Μάτσης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
 Αλαφάκης Γιάννης
 Ανθούλας Κυριάκος
Αναπληρωματικά μέλη:
 Πίτσης Νίκος
 Κατσαρού Αντιόπη
 Πανενιώτης Σεβαστιανός
4: Επιτροπή ενστάσεων για συνοπτικούς-πρόχειρους διαγωνισμούς
Τακτικά μέλη:
 Γονιδάκης Αντώνης (Πρόεδρος)
 Ανθούλας Κυριάκος
 Κυπριώτης Δημήτρης
Αναπληρωματικά μέλη:
 Σκαμπίλης Γιάννης
 Τριανταφύλλου Στάθης
 Βασιλώτος Κώστας»
(Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών κ. Καλογήρου
Παρασκευής)

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
 Την με αρ. πρωτ.: 2/3460/22-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου
Ρόδου,
 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 77 του
4555/2018,
 Το άρθρο 221 του Ν.4412/16 (Νέος Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και
προμηθειών του Δημοσίου)
 Το άρθρο 72 του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,
και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας,
διεξαγωγής και Αξιολόγησης διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών με ισχύ
έως και την 31/12/2019, ως κατωτέρω:
1: Επιτροπή για διεξαγωγή διαγωνισμών προμήθειας υλικών
Τακτικά μέλη:
 Αφαντενός Νίκος (Πρόεδρος)
 Μανώλης Κανάκας
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 Γεράσιμος Αντωνάτος
Αναπληρωματικά μέλη:
 Διακολιός Βασίλης (Πρόεδρος)
 Μυλωνάς Δημήτρης
 Μωραίτης Βασίλης
2: Επιτροπή για διεξαγωγή διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών
Τακτικά μέλη:
 Αφαντενός Νίκος-Πρόεδρος
 Κακάκη Υπακοή
 Κρητικού Άννα Λαμπράκη
Αναπληρωματικά μέλη:
 Αφαντενός Νίκος -Πρόεδρος
 Μανώλης Κανάκας
 Γεράσιμος Αντωνάτος
3: Επιτροπή για μίσθωση μηχανημάτων
Τακτικά μέλη:
 Μάτσης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
 Αλαφάκης Γιάννης
 Ανθούλας Κυριάκος
Αναπληρωματικά μέλη:
 Πίτσης Νίκος
 Κατσαρού Αντιόπη
 Πανενιώτης Σεβαστιανός
4: Επιτροπή ενστάσεων για συνοπτικούς-πρόχειρους διαγωνισμούς
Τακτικά μέλη:
 Γονιδάκης Αντώνης (Πρόεδρος)
 Ανθούλας Κυριάκος
 Κυπριώτης Δημήτρης
Αναπληρωματικά μέλη:
 Σκαμπίλης Γιάννης
 Τριανταφύλλου Στάθης
 Βασιλώτος Κώστας»

ΘΕΜΑ 3ο

Aπόφ. Αρ. 32 / 2019 (ΑΔΑ: 672ΚΩ1Ρ-ΜΝΡ)

Ακύρωση της αριθμ. 595/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με θέμα
«Έγκριση του 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου:
«Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της κοιλάδας Πεταλούδων»
σύμφωνα με την αριθμ. 9/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) και εκ νέου έγκριση του 1ου πρακτικού του ανωτέρω
διαγωνισμού
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/3535/22-1-2019)
Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/3535/22-01-2019, μέσω της
οποίας διαβιβάζεται η υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της Αρχής
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), ως κατωτέρω:
«ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ΄αρ.: 595/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, με ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
του έργου με Α.Α. 76416: «Επεμβάσεις για την Προστασία και Αναβάθμιση της κοιλάδας
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Πεταλούδων» (Προϋπ: 496.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) την Κ/Ξ: ΡΑΜΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ
ΤΕΧΝΙΚΗ", σύμφωνα με την υπ΄αρ.: 9/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, κατόπιν της υπ΄αρ.: 9/2019
απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και λαμβάνοντας
υπόψη ότι:
- Με την υπ΄αρ.: 595/26-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΨ5ΥΩ1Ρ-ΟΟΛ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (1ο
στάδιο – ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου).
Σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 595/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του 1 ου
Πρακτικού της Ε.Δ., ο τελικός πίνακας παραδεκτών οικονομικών προσφορών κατά σειρά
μειοδοσίας έχει ως εξής:
α/α

α/α Κατάθεσης
Προσφοράς

1

93062

2

93356

Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.

46,46 %

3

93594

ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ

42,73 %

4

92779

«P.& C. DEVELOPMENT S.A.»

37,58 %

5

93531

Ε ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

34,00 %

6

93588

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

22,24 %

7

92101

AS build A.T.E.

22,00 %

8

91544

ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε

18,66 %

Επωνυμία Προσφέροντα
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ/Ξ ΡΑΜΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ ΤΕΧΝΙΚΗ"

Ποσοστό
54,21 %

με ανάδειξη προσωρινού αναδόχου την Κ/Ξ: ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ ΤΕΧΝΙΚΗ", με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:
Κατηγορία
Έκπτωση
:
54%
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
:
55%
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
:
54%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
:
55%
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
:
54%
ΠΡΑΣΙΝΟ - ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
:
55%
ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ)
:
55%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
με μέση προσφερόμενη έκπτωση 54,21% και προσφερόμενη τιμή 183.146,38 € (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
- Η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Εταιρεία: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ»,
υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 9-11-2018, προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά
της ανωτέρω απόφασης (595 /2018) της Οικονομικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προδικαστική προσφυγή η «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ» με δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ που κατατάχθηκε ως 3η μειοδότρια εταιρεία, προσέφυγε
κατά των δύο πρώτων (κατά σειρά μειοδοσίας) μειοδοτών οικονομικών φορέων, αιτούμενη
την απόρριψη των προσφορών τους.
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-Για τις παραπάνω αναφορές της προσφεύγουσας Εταιρείας: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ» τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού αφού συσκέφθηκαν συμφώνησαν στις
απόψεις τους, τις οποίες απέστειλαν με το υπ΄αρ.: 16/70563/16-11-2018 έγγραφο στην
Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) για την προώθηση της διαδικασίας εξέτασης της
προδικαστικής προσφυγής από την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή.
- Με την υπ΄αρ.: 638/20-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΝΩ1Ρ-ΖΒΤ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρός της, κος Σάββας Διακοσταματίου
να διαβιβάσει στην Α.Ε.Π.Π. τις απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου επί της
προδικαστικής προσφυγής που υπέβαλε ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό Εταιρεία: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ», το οποίο και έπραξε με το
υπ΄αρ.: 16/71758/21-11-2018 έγγραφό του.
- Η Κ/Ξ: ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ.
"Λ ΤΕΧΝΙΚΗ" (προσωρινός ανάδοχος) κατέθεσε εμπρόθεσμα στις 21-11-2018, παρέμβαση
ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., αιτούμενη τη διατήρηση ισχύος της υπ΄αρ.: 595 /2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
- Το 7ο Κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), αφού
συνήλθε στις 17-12-2018, εξέτασε: 1) τη προδικαστική προσφυγή της συμμετέχουσας στο
διαγωνισμό Εταιρείας: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ» και 2) την παρέμβαση του
προσωρινού αναδόχου: «Κ/Ξ ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ ΤΕΧΝΙΚΗ"», καθώς και όλα τα στοιχεία του
διαγωνισμού, συνέταξε την υπ΄αρ.: 09/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., με την οποία
αποδέχτηκε την προδικαστική προσφυγή. Στην περίπτωση αυτή η ΑΕΠΠ ακυρώνει την
προσβαλλόμενη πράξη της αναθέτουσας αρχής ή την επίδικη παράλειψή της και αναπέμπει
την υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην οφειλόμενη
ενέργεια, συμμορφούμενη προς την απόφαση της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με την οποία:


Γίνεται δεκτή η προδικαστική προσφυγή της συμμετέχουσας Εταιρείας: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ»,
 Απορρίπτεται η παρέμβαση της «Κ/Ξ ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ ΤΕΧΝΙΚΗ"»,
 Ακυρώνεται η υπ΄αρ.: 595/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ρόδου, κατά το κεφάλαιο που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού
φορέα: «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» και του παρεμβαίνοντος: «Κ/Ξ ΡΑΜΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ
ΤΕΧΝΙΚΗ"» και επακολούθως, ως προς την ανάδειξη της παραπάνω Κ/Ξ ως
προσωρινού αναδόχου.
Σε συνέχεια της υπ΄αρ.: 09/2019 απόφασης της Α.Ε.Π.Π., η Υπηρεσία μας συντάσσει το
παρόν έγγραφο, το οποίο αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη νέας απόφασης
που θα ακυρώνει την υπ’ αρ.: 595/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ο τελικός πίνακας παραδεκτών
οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας θα διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
α/α

α/α Κατάθεσης
Προσφοράς

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσοστό

1

93594

ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ

42,73 %

2

92779

«P.& C. DEVELOPMENT S.A.»

37,58 %

3

93531

Ε ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

34,00 %

4

93588

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

22,24 %

5

92101

AS build A.T.E.

22,00 %

6

91544

ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε

18,66 %
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με ανάδειξη προσωρινού αναδόχου την προσφεύγουσα Εταιρεία: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:
Κατηγορία
Έκπτωση
:
43%
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
:
43%
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
:
42%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
:
43%
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
:
44%
ΠΡΑΣΙΝΟ - ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
:
43%
ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ)
:
43%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
με μέση προσφερόμενη έκπτωση 42,73% και προσφερόμενη τιμή 229.082,61 € (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Συνημμένα:
Η υπ΄αρ.: 9/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.»
(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και
Υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου)

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
 Την με αρ. πρωτ.: 16/3535/22-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &
Υποδομών Δήμου Ρόδου,
 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 4555/2018,
 Το Ν.4412/2016
 Την με αριθμό 9/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Ακυρώνει την απόφαση 595/2018 (Α.Δ.Α.: ΨΨ5ΥΩ1Ρ-ΟΟΛ) της Οικονομικής
Επιτροπής για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών έργων και Υποδομών και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 9/2019 απόφαση του
7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), κατά το
κεφάλαιο που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα: «Α.
ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» και του παρεμβαίνοντος: «Κ/Ξ ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ
Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ ΤΕΧΝΙΚΗ"» και
επακολούθως, ως προς την ανάδειξη της παραπάνω Κ/Ξ ως προσωρινού αναδόχου,
Β) Διαμορφώνει τον τελικό πίνακα παραδεκτών οικονομικών προσφορών κατά σειρά
μειοδοσίας, ως εξής:
α/α Κατάθεσης
α/α
Επωνυμία Προσφέροντα
Ποσοστό
Προσφοράς
93594
ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ
42,73 %
1
2

92779

«P.& C. DEVELOPMENT S.A.»

37,58 %

3

93531

Ε ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

34,00 %

4

93588

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

22,24 %

5

92101

AS build A.T.E.

22,00 %

6

91544

ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε

18,66 %
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Γ) Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία
«ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:
Κατηγορία
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ - ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

:
:
:
:
:
:
:

Έκπτωση
43%
43%
42%
43%
44%
43%
43%

με μέση προσφερόμενη έκπτωση 42,73% και προσφερόμενη τιμή 229.082,61€ (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 4ο

Aπόφ. Αρ. 33 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΞ95Ω1Ρ-Ψ8Ψ)

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Καθαίρεση ψευδοροφής
Βενετοκλείου Γυμναστηρίου Ρόδου και Αντικατάσταση Φωτιστικών σωμάτων
Αγωνιστικού Χώρου»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/3057/21-01-2019)
Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/3057/21-01-2019, μέσω της
οποίας διαβιβάζεται το 1ο Πρακτικό (16/01/2019) του διαγωνισμού για την ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη κατασκευής του έργου ως κατωτέρω:
«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 78830 για το έργο:
«ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»
Σας στέλνουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», σύμφωνα
με τον Ν.4412/2016, από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η Εταιρεία:
«VAST - MAKE Ι.Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» με επί μέρους ποσοστά
έκπτωσης:
Κατηγορία
Έκπτωση
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
:
47,00%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Η’ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
:
47,00%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
:
48,00%
και ποσό προσφοράς 42.390,83€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 47,44%. Το παραπάνω
ποσό αναλύεται ως εξής:
Δαπάνη Εργασιών
:
31.209,73€
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%
:
5.617,75€
Σύνολο Ι
:
36.827,48€
Απρόβλεπτα 15%
:
5.524,12€
Αναθεώρηση
:
39,23€
Σύνολο ΙΙ
:
42.390,83€
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Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού
και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Εταιρεία: «VAST - MAKE
Ι.Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016»
(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Δράκου Αντωνίου)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ Α.Α. 78830 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Καθαίρεση ψευδοροφής Βενετοκλείου γυμναστηρίου Ρόδου και αντικατάσταση
φωτιστικών σωμάτων αγωνιστικού χώρου»
Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου,
στις 16/01/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 458/17-8-2018
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ: 6ΦΗ7Ω1Ρ-5ΦΞ) αποτελούμενη
από τους:
Σωτηράκη Σταματία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε.– ως πρόεδρο
Ζουμπά Αντώνιο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. – ως μέλος
Σπηλιώτη Στυλιανή, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. – ως μέλος
προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές, σύμφωνα με το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε
ομάδα τιμών και έλεγχο ομαλότητας, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος
προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και έχει λάβει αύξοντα αριθμό 78830, με ημερομηνία αποσφράγισης 28-12-18
10:00 π.μ.
Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 622/16-11-2018
(ΑΔΑ: 6ΔΛΥΩ1Ρ-3Λ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου.
Η υπ’ αρ. 16/72624/26-11-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΗΩΩ1Ρ-Π9Μ) περίληψη της διακήρυξης
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC004066069 2018-11-26 και η υπ’ αρ.
16/72633/26-11-2018 διακήρυξη του έργου του θέματος, καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με
ΑΔΑΜ: 18PROC004066330 2018-11-26
Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι
συμμετείχαν οι κάτωθι:
A/A
1
2
3
4

Επωνυμία Προσφέροντα
VAST- MAKE I.K.E.
TEXNIKH - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.
Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε.
δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.

Α/Α
Προσφοράς

Χρόνος υποβολής
Προσφοράς

104516

12/12/2018 10:18:08

104885

18/12/2018 14:09:30

105514

18/12/2018 19:07:08

106157

19/12/2018 16:17:36

5

Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.

105623

6
7
8
9

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ

106221
103168
106078
105848

19/12/2018
18:45:35
19/12/2018 20:54:59
20/12/2018 09:28:22
20/12/2018 09:51:01
20/12/2018 09:54:13
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Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιέχουν τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και ελέγχθηκε η πληρότητα των προσφορών σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της διακήρυξης (1.Έντυπο φακέλου προσφοράς, 2.Εγγυητική συμμετοχής,
3.Τ.Ε.Υ.Δ., 4.Οικονομική προσφορά).
Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων,
έγινε ο έλεγχος ομαλότητας και καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας:
A/A

Επωνυμία Προσφέροντα

Α/Α
Προσφοράς

Ποσοστό
53,25%

1

Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.

105623

2

VAST- MAKE I.K.E.
TEXNIKH - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

104516

3

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

106221

4

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ

105848

5

Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε.
δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

106157

41,44%

103168

22,75%

106078

21,31%

104885

18,81%

105514

11,88%

6
7
8
9

ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.

47,44%
46,67%
42,31%

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη μέσω λειτουργικότητας του υποσυστήματος κατά
περίπτωση, σε εκτύπωση για τον έλεγχο της ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης,
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3.β1 της ΚΥΑ 117384/26-10-17 (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-17).
Κατά τον έλεγχο ομαλότητας που παράχθηκε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η προσφορά της
εταιρείας ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Α/Α 106221 εμφανίζεται ως μη ομαλή, για τις
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συνεπώς αποκλείεται από τη διαδικασία της δημοπρασίας.
Επίσης αναφέρουμε ότι οικονομικοί φορείς με εγγυητική επιστολή μη ηλεκτρονικής
έκδοσης:
-ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. ( α.π. 16/77945/19-12-18 )
-ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ( α.π. 16/78915/21-12-18 )
-ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ( α.π. 16/78994/21-12-18 )
-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ( α.π. 16/79074/21-12-18 )
κατέθεσαν εμπρόθεσμα , σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της διακήρυξης τις πρωτότυπες
εγγυητικές επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα παραπάνω πρωτόκολλά της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου.
Στη συνέχεια ελέγχθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων,
όπου διαπιστώθηκε ότι η εγγυητική επιστολή με αριθμό e-36704/19-12-18, δεν αναφέρεται
στον τίτλο του έργου «Καθαίρεση ψευδοροφής Βενετοκλείου γυμναστηρίου Ρόδου και
αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων αγωνιστικού χώρου» με Α/Α 78830, επομένως ο
συμμετέχων με την επωνυμία «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» αποκλείεται από τη δημοπρασία.
Η εγκυρότατα των εγγυητικών επιστολών των εταιρειών ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε. (Α/Α 104885) και ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ (Α/Α 105848),
επιβεβαιώθηκε κατόπιν του υπ’ αριθμό 16/ 80163 /31-12-18 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών
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Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, μέσω του χειριστή κ. Δράκου Αντώνιου προς το
ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ Ρόδου με το υπ’ αριθμό πρωτ. 502/31-12-2018 έγγραφο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Η εγκυρότατα των εγγυητικών επιστολών των λοιπών συμμετεχόντων επιβεβαιώθηκε με
τα κάτωθι απαντητικά έγγραφα επιβεβαίωσης με αριθμό πρωτ. : 29163/28-12-18,
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Α/Α 103168),
29154/28-12-18, VAST- MAKE I.K.E.TEXNIKH - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (Α/Α 104516),
29165/28-12-18, ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Κ.ΤΕ.Ρ. Ο.Ε. (Α/Α 105514),
29164/28-12-18, ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ( Α/Α 106078),
29162/28-12-18, Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. (Α/Α 106157),
29157/28-12-18, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Α/Α 106221).
Από τα ανωτέρω και αφού αποκλείστηκε η προσφορά με Α/Α 105623, της εταιρείας
«Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.», προκύπτει ως οικονομικότερη,
η προσφορά της εταιρείας
VAST-MAKE I.K.E. TEXNIKH-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ με Α/Α 104516. με μέση
προσφερόμενη έκπτωση
47,44%
και προσφερόμενη τιμή 42.390,83 € (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.η. της
Διακήρυξης) εισηγούμαστε
η εταιρεία VAST-MAKE I.K.E. TEXNIKHΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ να ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης του Διαγωνισμού με Α/Α
78830.
(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού)

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
 Την με αρ. πρωτ.: 16/3057/21-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &
Υποδομών Δήμου Ρόδου,
 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 4555/2018,
 Το Ν.4412/2016
 Την με αρ. 622/2018 (Α.Δ.Α.: 6ΔΛΥΩ1Ρ-3Λ5) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»,

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην
μειοδότρια εταιρεία «VAST - MAKE Ι.Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης:
Κατηγορία
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Η’ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έκπτωση
:
47,00%
:
47,00%
:
48,00%

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
και ποσό προσφοράς 42.390,83€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 47,44%. Το παραπάνω
ποσό αναλύεται ως εξής:
Δαπάνη Εργασιών
:
31.209,73€
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%
:
5.617,75€
Σύνολο Ι
:
36.827,48€
Απρόβλεπτα 15%
:
5.524,12€
Αναθεώρηση
:
39,23€
Σύνολο ΙΙ
:
42.390,83€
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ΘΕΜΑ 5ο

Aπόφ. Αρ. 34 / 2019 (ΑΔΑ: ΨΓ27Ω1Ρ-Ι0Η)

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ηλεκτροφωτισμού Γηπέδου
Μπάσκετ Αφάντου»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/2917/18-1-2019)
Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/2917/18-01-2019, δια μέσω της
οποίας διαβιβάζεται το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, ως εξής:
«ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΦΑΝΤΟΥ»
Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΦΑΝΤΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Μετά τα ανωτέρω ζητείται:
1)
Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η
κατακύρωση της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου
Μπάσκετ Αφάντου» στην εταιρεία “Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε. ” με μέση έκπτωση
46,30%
2)
Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.»
(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Μιχαλάκη Τσαμπίκα)
«2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Παρασκευή,
18 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ.
16/72505/26-11-2018, ΑΔΑM: 18PROC004063920 2018-11-26, Διακήρυξη) οι παρακάτω:
1)Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων
και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος
2)Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων
και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος
3)Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών
Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος που αναπλήρωσε τον Μεταξωτό Νικόλαο ο
οποίος απουσίαζε λόγω αδείας
αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το έργο
«Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μπάσκετ Αφάντου», προϋπολογισμού 32.338,71€ (πλέον
Φ.Π.Α 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 459/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 623/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και Διαγοριδών), σύμφωνα με το
άρθρο 4, παράγραφος 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των
δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης.
Με την υπ΄ αριθμό 694/2018 (ΑΔΑ: ΨΒΨΞΩ1Ρ-ΖΣΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μπάσκετ Αφάντου»,
σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η ατομική επιχείρηση «Σταμάτης
Λινάρδος & ΣΙΑ ΕΕ».
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16/1139/10-01-2019
έγγραφο της κάλεσε τον Προσωρινό Ανάδοχο να καταθέσει τα δικαιολογητικά που
καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης ο οποίος με το αρ. Πρωτ.
16/1829/15.01.2019 έγγραφό του υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο
δικαιολογητικά.
Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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α/α

Είδος Δικαιολογητικού

Παρατηρήσεις

1.

Ποινικό Μητρώο διαχειριστή της Εταιρείας (Σταμάτης Λινάρδος)

23.3α
(22.Α.1)

2.

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας

23.3β
(22.Α.2)

3.

Φορολογική Ενημερότητα κ/ξίας Γ.Εγγλεζάκης – Θ. Λιάτος Ο.Ε. – Σταμάτης
Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε.

23.3β
(22.Α.2)

4.

Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΜΕΔΕ - ΕΦΚΑ (Σταμάτης Λινάρδος – στελέχωση
εταιρείας)

23.3β
(22.Α.2)

5.

Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΜΕΔΕ - ΕΦΚΑ (Σταμάτης Λινάρδος)

23.3β
(22.Α.2)

6.

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) (Καρτελιάς Νικόλαος)

23.3β
(22.Α.2)

7.

Ασφαλιστική ενημερότητα εταιρείας για συμμετοχή σε δημοπρασία

23.3β
(22.Α.2)

8.

Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου «Καθαρισμός Κρεμαστενού και Πέρα ποταμού
Δήμου Ρόδου».

23.3β
(22.Α.2)

9.

Ασφαλιστική Ενημερότητα κ/ξίας Γ. Εγγλεζάκης – Θ. Λιάτος Ο.Ε. – Σταμάτης
Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε για συμμετοχή σε δημοπρασία

23.3β
(22.Α.2)

10.

Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου κ/ξίας Γ. Εγγλεζάκης – Θ. Λιάτος Ο.Ε. – Σταμάτης
Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε «Αποκατάσταση Βλαβών από Θεομηνίες Πλημμύρες –
Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος Σήμανση για την Οδική Ασφάλεια και Συναφείς
Παρεμβάσεις

23.3β
(22.Α.2)

11.

Βεβαίωση ΤΜΕΔΕ – ΕΦΚΑ περί μη απασχόλησης μηχανικών

23.3β
(22.Α.2)

12.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εταιρείας

23.3γ
(22.Α.4)

13.
14.
15.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης & μη αναγκαστικής διαχείρισης
εταιρείας
Βεβαίωση ΤΕΕ περί μη επαγγελματικών παραπτωμάτων – Βεβαιώσεις ΤΕΕ Σταμάτης
Λινάρδος
Βεβαίωση Ε.Ε.Τ.Ε.Μ περί επαγγελματικου πειθαρχικού παραπτώματος Καρτελιά
Νικόλαου

16.

Βεβαίωση της Εταιρείας για συμμετοχή σε δημοπρασία ΣΑΤΕ

17.

Βεβαίωση μη πειθαρχικού Παραπτώματος ΣΑΤΕ

18.
19.
20.
21.
22.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για αποκλεισμό της εταιρείας
σύμφωνα με άρθρο 74 Ν4412/2016
Βεβαίωση ΜΕΕΠ της Εταιρείας Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ
Ε.Ε
Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών Συμβάσεων με πίνακα των
υπό εκτέλεση έργων
Καταστατικό
Α
της Εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

23.3γ
(22.Α.4)
23.3δ
(22.Α.4.θ)
23.3δ
(22.Α.4.θ)
23.3δ
(22.Α.4.θ)
23.3δ
(22.Α.4.θ)
23.3δ
(22.Α.9)
23.4, 23.6,
(22.Β, 22.Δ)
23.5α
(22.Γ)
23.8.2
23.3.γ

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα
δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού. Επιπλέον
προέβη δειγματοληπτικά σε έλεγχο εγκυρότητας ορισμένων δικαιολογητικών (Φορολογική
Ενημερότητα, Ασφαλιστικές Ενημερότητες, Ποινικό Μητρώο).
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Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των
παραπάνω δικαιολογητικών (αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και
εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας ατομικής επιχείρησης:
«Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ ΕΕ» με ποσό προσφοράς 17.366,25 ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 46,30%.»
(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού)

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
 Την με αρ. πρωτ.: 16/2917/18-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &
Υποδομών,
 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 4555/2018,
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 623/2018 (Α.Δ.Α: 6Θ67Ω1Ρ-ΚΣ4) σύμφωνα με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού,
 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 694/2018 (Α.Δ.Α: ΨΒΨΞΩ1Ρ-ΖΣΡ) σύμφωνα με την
οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και
κατακυρώνει τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΦΑΝΤΟΥ» υπέρ της εταιρείας «Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ
Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 17.366,25 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ήτοι με
μέση έκπτωση 46,30 %,
Β) Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.
ΘΕΜΑ 6ο

Aπόφ. Αρ. 35 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΩ49Ω1Ρ-ΘΣ8)

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Διαγραμμίσεις οδών για τη
ρύθμιση της κυκλοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων της Δυτικής Πλευράς
Νήσου Ρόδου»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/3820/23-1-2019)
Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/3820/23-01-2019, μέσω της
οποίας διαβιβάζεται το 1ο Πρακτικό (16/11/2018) του διαγωνισμού για την ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη κατασκευής του έργου ως κατωτέρω:
«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»
Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ
ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον
Ν.4412//2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία
«ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με ποσό προσφοράς 55.199,99 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση
έκπτωση 8,000%. Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής:
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Δαπάνη Εργασιών
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%
Σύνολο Ι
Απρόβλεπτα 15%
Αναθεώρηση
Σύνολο ΙΙ

:
:
:
:
:
:

40.675,96
7.321,67
47.997,63
7.199,64
2,72
55.199,99

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού
και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΜΠΟΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016»
(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Χατζηνικόλα Αντωνίου)
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα ‘’προσφορά με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης’’ ( ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα
εκτελέσει το έργο: «Διαγραμμίσεις οδών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας των
Δημοτικών Ενοτήτων της Δυτικής πλευράς νήσου Ρόδου», Προϋπ: 60.000,00 € (πλέον
Φ.Π.Α).
Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, την Παρασκευή 16
του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ.
16/65671/29-10-2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003911439, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω:
1) Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ., υπάλληλος Τ.Υ Δ.
Ρόδου ως Πρόεδρος
2) Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου
ως μέλος
3), Βασιλώττος Κωνσταντίνος,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου
ως μέλος,
αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο
έργο, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 537/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου ,
του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 557/ 15-10-2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και
Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για
το έργο: «Διαγραμμίσεις οδών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας των Δημοτικών
Ενοτήτων της Δυτικής πλευράς νήσου Ρόδου», Προϋπ: 50.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α) και
προέβησαν στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:
Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά
οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της
εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:
1. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
του καθ' ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων
αριθμός επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και
σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.
Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την
πρώτη διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης
των προσφορών, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου
όπου και διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι,
ταξινομημένοι κατά ώρα κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο
της υπηρεσίας:
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1.
2.
3.

BUILD AND BODY I.K.E
VAST-MAKE I.K.E.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ @ ΣΙΑ Ε.Ε
Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους
προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονόεγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης
στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι
φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η
επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εκπρόσωπος καθώς και ο αριθμός, το
ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Στο σημείο αυτό αποκλείστηκε η προσφορά της εταιρείας:
- BUILD AND BODY διότι ο φάκελος δικαιολογητικών ήταν κενός.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε
κάθε σελίδα, ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού
προέβηκε στις απαραίτητες διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές
προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει
το πρακτικό.
Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής
προσφοράς, η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
των διαγωνιζομένων, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η
αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση
επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή
τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας.
Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται
μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών.
Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την
σειρά μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την
εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης.
Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια
Προσφορά, είναι η προσφορά της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΠΟΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με ποσό προσφοράς 52.171,34 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση 8%.
Με το υπ’αρ. 16/3418/22-01-2019 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής
ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων. Για τις εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής οι οποίες εκδόθηκαν ηλεκτρονικά, χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία
που παρέχεται από το www.tsmede.gr ώστε να επαληθευτεί η εγκυρότητα τους.
Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 22-01-2019 (το
υπ’αρ. 524/22-01-2019 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) και αρ.πρωτ.16/3589/22-01-2019 που
μας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών, ενώ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική
υπηρεσία επαληθεύσαμε τις εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί ηλεκτρονικά οπότε
σήμερα 23/01/2019 η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της.»
(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού)

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
 Την με αρ. πρωτ.: 16/3820/21-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &
Υποδομών Δήμου Ρόδου,
 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 4555/2018,
 Το Ν.4412/2016
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 Την με αρ. 557/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΩΩ1Ω1Ρ-ΨΤΖ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»,

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στον
μειοδότη «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με ποσό προσφοράς 55.199,99 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι
μέση έκπτωση 8,000%. Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής:
Δαπάνη Εργασιών
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%
Σύνολο Ι
Απρόβλεπτα 15%
Αναθεώρηση
Σύνολο ΙΙ

ΘΕΜΑ 7ο

:
:
:
:
:
:

40.675,96
7.321,67
47.997,63
7.199,64
2,72
55.199,99

Aπόφ. Αρ. 36 / 2019 (ΑΔΑ: 610ΕΩ1Ρ-67Τ)

Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου Α’
Φάσης .
(Εισήγηση δ/νσης τροχαίου υλικού και μηχανημάτων με αριθμ.πρωτ. 2/3917/23-1-2019)
O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού &
μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/3917/23-1-2019, ως κατωτέρω:
ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου Α’ Φάσης .
Σας κάνουμε γνωστό ότι προγραμματίζουμε να περάσουν από τεχνικό έλεγχο από το
Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου το προσεχές τρίμηνο, δέκα (10) τουλάχιστον οχήματα για τα οποία θα
απαιτηθεί να καταβληθεί πρόσθετο ειδικό τέλος που αφορά εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο
(πέραν των 6 μηνών).
Για το σκοπό αυτό πρέπει να οριστεί μόνιμος υπάλληλος ως υπόλογος που θα
προκαταβάλλει το απαιτούμενο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ποσό των
2.000€.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17.5/15-6-1959(ΦΕΚ 114
τεύχος Α΄), με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72,
Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του
λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου από την ημερομηνία της
σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα
προ της λήξεως του οικονομικού έτους.
Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσής
μας Μπαρδακά Τσαμπίκο του Ιωάννη ως υπόλογο, ο οποίος θα επιμεληθεί και θα
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διαχειριστεί το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000 €), προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω
διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία.
Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο
και πιστοποίηση μηχανημάτων έργου (παράβολα και πιστοποίηση)».
(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ.
Μπαρδακα Τσαμπίκο)
Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
 Την με αρ. πρωτ.: 2/3917/23-1-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού &
Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου,
 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του
Ν.4555/2018,
 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006
 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,
Ορίζει τον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ.
Μπαρδακά Τσαμπίκο του Ιωάννη ως υπόλογο, ο οποίος θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί
το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ 2.000,00 €, προκειμένου να περάσουν από τεχνικό έλεγχο
Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου το προσεχές τρίμηνο, δέκα (10) τουλάχιστον οχήματα για τα οποία θα
απαιτηθεί να καταβληθεί πρόσθετο ειδικό τέλος που αφορά εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο
(πέραν των 6 μηνών).
Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/515/6/1959, από τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 27η
Απριλίου 2019.

ΘΕΜΑ 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης

Αρ. 37 / 2019 (ΑΔΑ: 6678Ω1Ρ-Ρ21)

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την προμήθεια «Ελαστικών μεταφορικών
μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου»
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/4505/28-01-2019)
Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος
Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/4505/28-012019 μέσω της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διεξαγωγής του
διαγωνισμού, ως εξής:
«Θέμα: Έγκριση της απόφασης του πρακτικού ορισμού (οριστικού μειοδότη) του
Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ελαστικών μεταφορικών
μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου
Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση της απόφασης του συνημμένου πρακτικού της
επιτροπής για ορισμού (οριστικού μειοδότη) του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου
Ρόδου.
Συνημμένα:
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3ο πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμό
οριστικού μειοδότη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια
ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου.»
(Ακολουθεί η
Διακοσταματίου Σάββα)

υπογραφή

του

Αντιδημάρχου

Οικονομικών

Υπηρεσιών

κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΙI
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου 2018-2019,
ενδεικτικού προϋπολογισμού τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ και
είκοσι τέσσερα λεπτά (318.836,24€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων:

49.981,92€ για τα ελαστικά μεταφορικών μέσων 2018

48.300,48€ για τα ελαστικά των μηχανημάτων έργου του Δήμο Ρόδου 2018

150.908,00€ για τα ελαστικά μεταφορικών μέσων 2019 και

69.645,84€ για τα ελαστικά των μηχανημάτων έργου του Δήμο Ρόδου 2019
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης: 2/51607
Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 63588
ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003623798
Στην Ρόδο στα γραφεία της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού, ημέρα Παρασκευή 25 του μηνός
Ιαννουαρίου του έτους 2019 και ώρα 11:00 π.μ. οι παρακάτω:
1.
Σαρικάς Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος
2.
Διακοπαρασκευάς Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος
3.
Τσουκάλης Τσαμπίκος, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος
αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για την προμήθεια
Ελαστικών Δήμου, σύμφωνα με την με αριθμό 2443/2016 (αρ.πρωτ.:2/61638/27-7-2016)
απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με
αριθμό 393/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Δ7ΗΩ1Ρ-ΒΒΑ), συνήλθαμε
στα γραφεία του τροχαίου υλικού του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 3 ου Πρακτικού για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» και προβήκαμε στην διεξαγωγή
του διαγωνισμού ως εξής:
Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
προκειμένου να προχωρήσει στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των δικαιολογητικών κατακύρωσης ,
που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
και με βάση το πρακτικό της 10ης του Μηνός Δεκεμβρίου, την απόφαση 697/2018 της
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία όριζε προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ και με την αρ. πρωτ.: 2/506/07-01-2019
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών που αναρτήθηκε στη κεντρική σελίδα του
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στις 07/01/2019 σύμφωνα με τα ανωτέρω
Με βάση τα παραπάνω προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3ο στάδιο – Έλεγχος
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) συντάσσοντας το παρών Πρακτικό.
Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου
να προχωρήσει στο ηλεκτρονικό άνοιγμα του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και να αρχίσει ο
έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, τα οποία προσκομίστηκαν και
εντύπως.
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα εξής:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή σε περίπτωση ΙΚΕ,

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
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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 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

Για τις ΙΚΕ, αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην
αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 ένορκη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα, τεχνική ικανότητα
και οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα, ως αυτά αναλυτικώς
περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας που είναι τα έξής :
o
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.
o
Μέσος ετήσιος συνολικός (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων
του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 100% της
εκτιμώμενης αξίας τους παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ αριθμός ετών (3) μέσος γενικός
κύκλος εργασιών (318.836,24) νόμισμα (ΕΥΡΩ)
o
να δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη
διάρκεια των (3) τριών τελευταίων ετών
o
Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2000 ή και νεότερο του
προμηθευτή και του εργοστασίου παραγωγής ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια
<<ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ>>
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.

Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για τη προμήθεια Ελαστικών Μεταφορικών μέσων και
μηχανημάτων έργου την εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ, Δ/νση Νέα
Μπάφρα Σερρών, Τ.Κ. 62047, ΑΦΜ. 082296964 ΔΟΥ Α΄ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΗΛ. 23240-81281
με ποσό 195.396,20 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 242.291,29 € με Φ.Π.Α. 24%»
(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού)

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
 Την με αρ. πρωτ.: 2/4505/28-01-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου
Ρόδου,
 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 4555/2018,
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 393/2018 (Α.Δ.Α.: 7Δ7ΗΩ1Ρ-ΒΒΑ) σύμφωνα με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού,
 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 697/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΞ5ΗΩ1Ρ-ΩΙ7), σύμφωνα με την
οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη,
 Την με αριθ. 29/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΜ2ΧΩ1Ρ-ΑΡΖ) απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής με θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπείγοντος θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει αυτούσιο το από 25/01/2019 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την προμήθεια

«Ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου»,
Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία
«ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ», με ποσό 195.396,20 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.
24%, ήτοι συνολικά 242.291,29€ με ΦΠΑ 24%.
Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνων
που τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη
της παρούσας συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Διακοσταματίου Σάββας
ΤΑ ΜΕΛΗ
Κορωναίος Ιωάννης
Παρασκευάς Δημήτριος
Σταυρής Μιχαήλ
Ψυλλάκης Βασίλειος
Παλαιολόγου Μιχαήλ
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