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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), 46359,46301, Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 
  

 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 23 / 08-07-2019 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 8 Ιουλίου 

2019 και ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «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. 4471/31-1-2019 «περί του ορισμού & ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/35861/8-7-2019, 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 έξι  (6) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.:1. Κορωναίο Ιωάννη,  2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Παρασκευά 

Δημήτριο, 4. Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Καραγιάννη Μαρία, 6. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1.  Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, (δικ/νος), 2. Σταυρή Μιχαήλ (δικ/νος), 3. 

Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 4. Σπανό- Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 5. Δράκο Στέφανο 

(δικ/νος),  

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής 

υπαλλήλου κας Παπαγεωργίου Μαρίας,  

 

ΘΕΜΑ                                                               Αρ.Αποφ. 268 / 2019 (Ω6ΞΗΩ1Ρ-64Π) 

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της 

οικονομικής επιτροπής 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας 

ταυτόχρονα τα μέλη της Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των παρακάτω θεμάτων 

όπου σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της 

απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να λάβει τις σχετικές αποφάσεις:  

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη 

της παροχής υπηρεσίας   «ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/35064/3-7-2019) 

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/


2 
 

Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον, γιατί λόγω της Τουριστικής περιόδου την οποία 

διανύουμε και η υψηλή επισκεψιμότητα στη Λίνδο, επιτάσσουν την άμεση φύλαξη 

αυτής προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της. 

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη 

της   «ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/35487/5-7-2019) 

Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον, γιατί λόγω της Τουριστικής περιόδου την οποία 

διανύουμε και η υψηλή επισκεψιμότητα στην παλιά πόλη και στις παραλίες του νησιού 

μας, επιτάσσουν την άμεση φύλαξη αυτών προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη 

λειτουργία τους. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 

των  ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής 

επιτροπής για τη λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων: 

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη 

της παροχής υπηρεσίας   «ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019». 

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη 

της   «ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019». 

 

          

ΘΕΜΑ 1
ο
                                                         Aπόφ. Αρ. 269 / 2019 (ΑΔΑ: 9ΚΒΡΩ1Ρ-Ο6Ξ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της 

παροχής υπηρεσίας   «ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/35064/3-7-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του 

τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/35064/3-7-2019, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας, ως κατωτέρω:  

Θέμα :   Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων».  

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών 

της επιτροπής για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο 

«Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών για τον ορισμό οριστικού μειοδότη για την υπηρεσία «υπηρεσίες 

φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων, έτους 2019». 

Στη Ρόδο στις 03 Ιουλίου 2019 και ώρα 9.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 31/2019 

Απόφαση της ΟΕ και που απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Κρητικού - Λαμπράκη Άννα, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών οριστικού μειοδότη του 

συνοπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας «υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε.Λινδίων, έτους 

2019» (Κ.Α. 00-6142.0036)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.690,00 ευρώ με φπα, ο οποίος 

καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 202/2019 της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 2062/2019 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου στις 16/05/2019 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/25137/16-05-

2019.  Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού. Τέλος, ο διαγωνισμός 

αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 230/2019 

απόφαση της Ο.Ε. 

Ο μειοδότης –ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- με δ.τ. 

«KOLOSSOS SECURITY» σήμερα 27-06-2019 υπέβαλε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που 

ορίζονται από την διακήρυξη 2062/2019  μετά από πρόσκληση μας στις 20-06-2019 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για 

κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης……. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Ένορκη βεβαίωση περί επιβολής προστιμού από ΣΕΠΕ 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, 

αποφαίνεται και γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας «υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων, 

έτους 2019», την εταιρεία  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με δ.τ. 

¨KOLOSSOS SECURITY¨ με τιμή συνολικά 25.803,20€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 31.995,97€. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του προέδρου και των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/35064/3-7-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/10 και 77 του 4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 202/2019 (Α.Δ.Α: 6ΠΒΠΩ1Ρ-ΘΩΝ) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού της παραπάνω υπηρεσίας, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 230/2019 (Α.Δ.Α: 78Ρ6Ω1Ρ-Η9Χ) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του δημόσιου 

συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου, πρόχειρου, συνοπτικού, 

μειοδοτικού   διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της «ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. 

ΛΙΝΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019», 

Β)  Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο για την «ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019», την 

εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» με δ.τ. 

¨KOLOSSOS SECURITY¨ με τιμή συνολικά 25.803,20€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 31.995,97€. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
                                                         Aπόφ. Αρ. 270 / 2019 (ΑΔΑ: Ψ2ΔΘΩ1Ρ-Η9Κ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της   

«ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/35487/5-7-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του 

τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/35487/5-7-2019, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας, ως κατωτέρω:  

Θέμα: Κατακύρωση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού έτους 2019. 

      Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για 

ΟΡΙΣΤΙΚΟ μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της 

«ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΡΟΔΟΥ 

του Δήμου Ρόδου, έτους 2019. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τη ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ 

ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου, έτους 

2019 (κωδ.00/6142.0002)» 

Στη Ρόδο στις 03 Ιουλίου 2019 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 31/2019 

απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Κακάκη Υπακοή, μέλος, ΤΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Κρητικού Άννα Λαμπράκη, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε  στη συνέχιση της διαδικασίας του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της «ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου (κωδ. 

00/6142.0002), έτους 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.850,52 ευρώ με φπα, ο οποίος 

καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 192/2019 της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1988/2019 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου στις 13/05/2019, με την περίληψη του διαγωνισμού 2/24299/2019. Είχε προηγηθεί 

έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την 

ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το 

νόμο και η διακήρυξη είχε μοναδικό αριθμό 19PROC004931964.  

Σύμφωνα με την υπ αριθμό 231/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε 

σαν προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (KOLOSSOS SECURITY) 
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Με το έγγραφο 2/32532 που στάλθηκε στις 21/06/2019 από το Τμήμα Προμηθειών του 

Δήμου Ρόδου, προσκλήθηκε η ανωτέρω εταιρεία να υποβάλει μέσα στο νόμιμο χρονικό 

διάστημα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Ο πάροχος  εγκαίρως στις 02/07/2019 προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του 

διαγωνισμού (πιστοποιητικό επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογική, 

ασφαλιστική ενημερότητα, ένορκη βεβαίωση για ΣΕΠΕ, κτλ), τα οποία η επιτροπή 

έκρινε ως νόμιμα και επαρκή. Επιπλέον, είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του 

ΣΕΠΕ: Ενημερώνονται οι χρήστες ότι σύμφωνα με την παρ. 46.α. του άρθρου 43 του Ν. 

4605/2019: «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 

περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 (του ν. 4412/2016), αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. 

σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.» 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό  

2. Να ανακηρύξει οριστικό μειοδότη και να κατακυρώσει οριστικά  το σύνολο της 

παροχής υπηρεσίας στην εταιρεία KΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (KOLOSSOS SECURITY), με αφμ: 074641309, με έδρα τη 

Λεωφόρο Κηφισίας 189 στο Μαρούσι Αττικής, τκ 15124, και τηλέφωνο 210-

5242437, 6974-376900, ως εξής:  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΟΣΤΟΣ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΠΡΩΙ - 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
5254 6,22 € 32.679,88 € 

 ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 668 7,78 € 5.197,04 € 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ - 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
824 10,89 € 8.973,36 € 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 100 12,44 € 1.244,00 € 100% 

Κόστος Μισθοδοσίας 

- Ασφάλισης 

 

48.274,28 € 

 
Διοικητικό κόστος 

και κρατήσεις 

 

208,60 € 

 Εργολαβικό Κέρδος 

 

239,00 € 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 48.721,88 € 

 ΦΠΑ 24% 11.693,25 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
60.415,13 € 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

 
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 

10:30-17:30 (7ΩΡΕΣ) 7Χ2=14 

14Χ89=1246 

7Χ2=14 

14Χ16=224 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙ

ΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙ

ΝΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗ

Σ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙ

ΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩ

Ν ΚΑΙ 

ΑΡΓΙΩΝ 

 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝ

ΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ-

ΑΡΓΙΩΝ 

01/06/2019 

έως 

31/10/2019 

 

30+31+31+30

+31= 153 

( 153= 

128+25) 153 

10:00-24:00 

= 14 ώρες 

14 x153= 

ώρες 

12ώρες x128 

=1.536 

+ 

12Χ78=936 

2ώρες x128 

=256 

2Χ78=156 

12ώρες x 25 

=300 

 

2ώρες x 25 

=50 

 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΥΛΩΝ 

  1.536Χ2 

=3072 + 936 

=4008 

256Χ2=512 

+156 

=668 

300Χ2=600 

 

50Χ2=100 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

  1246 

 

 224 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ   5254 668 824 100 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του προέδρου και των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/35487/5-7-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/10 και 77 του 4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 192/2019 (Α.Δ.Α: 62Α3Ω1Ρ-ΙΛΜ) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού της παραπάνω υπηρεσίας, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 231/2019 (Α.Δ.Α: ΩΨΘΨΩ1Ρ-7ΚΘ) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του δημόσιου 

συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου, πρόχειρου, συνοπτικού, 

μειοδοτικού   διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της «ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ 

ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2019», 

 

Β)  Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο για την «ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019», την 

εταιρεία  KΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (KOLOSSOS 

SECURITY), με ΑΦΜ: 074641309, με έδρα τη Λεωφόρο Κηφισίας 189 στο Μαρούσι 

Αττικής, τκ 15124, και τηλέφωνο 210-5242437, 6974-376900, ως εξής:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΟΣΤΟΣ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΠΡΩΙ - 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
5254 6,22 € 32.679,88 € 

 ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 668 7,78 € 5.197,04 € 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ - 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
824 10,89 € 8.973,36 € 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 100 12,44 € 1.244,00 € 100% 

Κόστος Μισθοδοσίας 

- Ασφάλισης 

 

48.274,28 € 

 Διοικητικό κόστος 

και κρατήσεις 

 

208,60 € 

 Εργολαβικό Κέρδος 

 

239,00 € 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 48.721,88 € 

 
ΦΠΑ 24% 11.693,25 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 60.415,13 € 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 

10:30-17:30 (7ΩΡΕΣ) 7Χ2=14 

14Χ89=1246 

7Χ2=14 

14Χ16=224 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙ

ΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙ

ΝΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗ

Σ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙ

ΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩ

Ν ΚΑΙ 

ΑΡΓΙΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ-

ΑΡΓΙΩΝ 

01/06/2019 

έως 

31/10/2019 

 

30+31+31+30

+31= 153 

( 153= 

128+25) 153 

10:00-24:00 

= 14 ώρες 

14 x153= 

ώρες 

12ώρες x128 

=1.536 

+ 

12Χ78=936 

2ώρες x128 

=256 

2Χ78=156 

12ώρες x 25 

=300 

 

2ώρες x 25 =50 

 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΥΛΩΝ 

  1.536Χ2 

=3072 + 936 

=4008 

256Χ2=512 

+156 

=668 

300Χ2=600 

 

50Χ2=100 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

  1246 

 

 224 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ   5254 668 

 

824 100 
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Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας έκτακτης συνεδρίασης. 

     

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

   

 

      Διακοσταματίου Σάββας 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Κορωναίος Ιωάννης 

 

 

Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

 

Παρασκευάς Δημήτριος 

 

 

Ψυλλάκης Βασίλειος 

 

 

Καραγιάννη Μαρία 

 

 

Παλαιολόγου Μιχαήλ                                                                                       

 

 


