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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: 31 / 08-08-2019 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Πέμπτη 8
η
 Αυγούστου  

2019 και ώρα  14:30 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. 2/42667/08-08-2019, 

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.Σταυρή Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο, 6. Παλαιολόγου Μιχαήλ,  

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ.  1. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ (δικ/νος), 2.Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 3. Κασσανή 

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

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής 

υπαλλήλου κ. Παπαγεωργίου Μαρίας  και της υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης 

Οικονομικής επιτροπής Δήμου Ρόδου κ. Καρτάνου Παρασκευής,   

 

ΘΕΜΑ                                                                               Αρ.Αποφ. 312 / 2019 (Ω6ΩΖΩ1Ρ-9Φ7) 

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 του παρακάτω θέματος  όπου σύμφωνα με το 

άρθρο 77, του Ν. 4555/2018, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών 

της, να λάβει τη σχετική  απόφαση:  

Έγκριση των πρακτικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη 

του πρόχειρου διαγωνισμού για τις δαπάνες εκδηλώσεων 3
ου

 ανταμώματος απόδημων Ροδίων, 

ημέρας θαλάσσης και ημέρας γαστρονομίας. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.:2/42651/8-8-2019) 

Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την 

προγραμματισμένη εκδήλωση του 3
ου

 ανταμώματος απόδημων Ροδίων πριν τις 11/8/2019. 

 

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

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/42651/8-8-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 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 του 

ανωτέρω θέματος,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής για τη 

λήψη απόφασης του παρακάτω μοναδικού θέματος: 

Έγκριση των πρακτικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη 

του πρόχειρου διαγωνισμού για τις δαπάνες εκδηλώσεων 3
ου

 ανταμώματος απόδημων Ροδίων, 

ημέρας θαλάσσης και ημέρας γαστρονομίας. 

 

 

          

ΘΕΜΑ 1
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 313 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΟΥ4Ω1Ρ-ΨΤ2) 

Έγκριση των πρακτικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη 

του πρόχειρου διαγωνισμού για τις δαπάνες εκδηλώσεων 3ου ανταμώματος απόδημων Ροδίων, 

ημέρας θαλάσσης και ημέρας γαστρονομίας. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.:2/42651/8-8-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών, τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 2/42651/8-8-2019, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού ως εξής:  

Θέμα :   Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για ανάδειξη οριστικού  μειοδότη  

του πρόχειρου διαγωνισμού για  τις δαπάνες εκδηλώσεων 3
ο
 αντάμωμα απόδημων Ροδίων, ημέρας 

θαλάσσης και ημέρας γαστρονομίας. 

 Επειδή η πρώτη εκδήλωση 3
ο
 αντάμωμα απόδημων Ροδίων είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 

11/08/2019 είναι επείγον να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα  προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση πριν 

τις 11/08/2019. 

  Για αυτό το λόγω:  

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένου  πρακτικού  της επιτροπής για 

δικαιολογητικά  κατακύρωσης για ανάδειξη οριστικού  μειοδότη  του πρόχειρου διαγωνισμού     

για τις δαπάνες εκδηλώσεων 3
ο
 αντάμωμα απόδημων Ροδίων, ημέρας θαλάσσης και ημέρας 

γαστρονομίας, 

Συνημμένα :2
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης για ανάδειξη 

οριστικού  μειοδότη 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΤΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για δαπάνες εκδηλώσεων 3
ο
 αντάμωμα απόδημων Ροδίων, ημέρας θαλάσσης και ημέρας 

γαστρονομίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.988,47 € (είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια 

ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα επτά λεπτά   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει 

τιμής(χαμηλότερη τιμή ) ανά εκδήλωση. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/39091/22/07/2019 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Πέμπτη  08 του μηνός Αυγούστου του 

έτους 2019 και ώρα 09:00 π.μ. οι παρακάτω: 
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1. Αφαντενός Νικόλαος, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Κακάκη Υπακοή, Αορίστου χρόνου Υπάλληλος, ως μέλος   

3. ΚΡΗΤΙΚΟΥ – Λαμπράκη ΑΝΝΑ μόνιμος Υπάλληλος ως μέλος   

αποτελούντες την Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την με αριθμό 31/2019 Απόφαση της  

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου  , της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με 

αριθμό 3639 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών  του 

Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 2
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης 

της υπηρεσίας  με τίτλο: «δαπάνες εκδηλώσεων 3
ο
 αντάμωμα απόδημων Ροδίων, ημέρας 

θαλάσσης και ημέρας γαστρονομίας » και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται και τα τρία μέλη της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 Η επιτροπή αξιολόγηση έχοντας υπόψιν τα εξής: 

 Το από 02/08/2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την αξιολόγηση (των 

δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών). 

 Την απόφαση με αριθμό 307/2019 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε το 

ανωτέρω πρακτικό και όρισε προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας την εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. 

Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. με ποσό 29.654,47 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%. 

 Την με αρ. πρωτ. 2/42308/07-08-2019 πρόσκληση   στην εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. 

Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3
ο
 στάδιο – Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης )  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

Σημειώνεται δε ότι ο ανωτέρω  Οικονομικός  Φορέας   υπέβαλε και εντύπως προσκομίζοντας φάκελο 

με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα έξής : 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)  μήνες πριν 

ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή για τον προσωρινό ανάδοχο ο πρόεδρος , 

  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.  

 Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια 

Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα του ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για Τις  «δαπάνες εκδηλώσεων 3
ο
 

αντάμωμα απόδημων Ροδίων, ημέρας θαλάσσης και ημέρας γαστρονομίας» ομόφωνα  

γνωμοδοτεί και εισηγείται προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής : 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  τις  δαπάνες εκδηλώσεων 3
ο
 αντάμωμα απόδημων Ροδίων, 

ημέρας θαλάσσης και ημέρας γαστρονομίας του Δήμου Ρόδου την εταιρεία  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. 
με ποσό 29.654,47 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/42651/8-8-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

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

 Την απόφαση με αρ. 287/2019 (ΑΔΑ: 96ΜΘΩ1Ρ-ΦΙΓ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα 

έγκριση και κατάρτιση όρων δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού, 

 Την απόφαση με αρ. 307/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΕ5Ω1Ρ-ΣΗΤ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα  

“Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικά συμμετοχής  – τεχνικής και οικονομική προσφορά) και 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού «για τις δαπάνες εκδηλώσεων 3ο 

αντάμωμα απόδημων Ροδίων, ημέρας θαλάσσης και ημέρας γαστρονομίας»”, 

 Την απόφαση  με αρ. 312/2019 (ΑΔΑ: Ω6ΩΖΩ1Ρ-9Φ7) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: 

«Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της 

οικονομικής επιτροπής». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη  που αφορά δαπάνες εκδηλώσεων 

3ου ανταμώματος απόδημων Ροδίων, ημέρας θαλάσσης και ημέρας γαστρονομίας, 

Β)  Ανακηρύσσει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ για τις δαπάνες εκδηλώσεων 3ου ανταμώματος 

απόδημων Ροδίων, ημέρας θαλάσσης και ημέρας γαστρονομίας του Δήμου Ρόδου την 

εταιρεία  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. με ποσό 29.654,47 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 

24%. 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του θέματος  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 

                                                                                       Σταυρής Μιχαήλ                                                                                     

              Ψυλλάκης Βασίλειος  

              Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 


